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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

1122..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2244  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22000099  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTA 
 

 
 

ACTA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Presente para deliberação a acta da 19ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada no dia 8 de 
Outubro de 2008. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 
 

SEXTA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2009 
 

Sexta Alteração Orçamental de 2009, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/8304, de 2009-
06-19, e nos termos dos Mapas anexos à informação, que 
farão parte integrante da acta da presente reunião. 

 
 

“6.ª Alteração Orçamental Extraordinária 
 

A 7ª Modificação Orçamental de 2009, estava 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
reforço de algumas rubricas dos serviços municipais, 
imprescindíveis ao seu normal funcionamento, tais como: 
o projecto 243/A/2009 em 119.480,55 Euros (Cento e 
dezanove mil quatrocentos e oitenta euros) para a 
aquisição de serviços de Vigilância e Segurança das 
Instalações, o projecto 318/A/2009 em 20.000,00 Euros 
(Vinte mil curas) para o aumento da manutenção das 
zonas verdes e o projecto 228/A/2009 referente aos 

Transportes Escolares, no valor de 46.600,00 Euros 
(Quarenta e seis mil e seiscentos). 
 
Destacam-se ainda os reforços referentes ao 
Departamento de Ambiente, com a continuidade dos 
trabalhos, em Parques e Jardins do concelho, em que 
totalizam cerca de 108.000,00 Euros (Cento e oito mil 
euros). 
 
Outros movimentos, devidamente balanceados, foram 
efectuados pelos serviços, para fazer face a ajustamentos 
entre projectos. 
 
A Modificação Orçamental totaliza assim 465.193,05 
Euros (Quatrocentos e sessenta e cinco mil cento e 
noventa e três euros e cinco cêntimos), verificando-se um 
aumento das despesas correntes no valor de 52.853,05 
Euros (Cinquenta e dois mil oitocentos e cinquenta e três 
euros e cinco cêntimos) por contrapartida de um 
decréscimo de igual montante ao nível das despesas de 
capital, conforme Mapa Síntese: 

 
 

Quadro Síntese 
 

 Inscrições / 
Reforços 

Diminuições / 
Anulações 

Total de Despesas Correntes 287.993,05 235.140,00 
Total de Despesas Capital 177.200,00 230.053,05 
Total Geral 465.193,05 465.193,05 

(un: euros)” 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO 
 

 
 

PROCESSO N.º 1/ECP/DGAF/2009 
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO 

 
Relatório de Análise e Apreciação das Propostas 
relativamente à contratação do empréstimo de curto prazo 
ao Banco Santander Totta, S.A., no montante de 
4.000.000,00 Euros (Quatro milhões de euros), para fazer 
face a necessidades pontuais de Tesouraria, de acordo 
com o conteúdo da minuta das cláusulas contratuais 
apresentada pelo Banco Santander Totta, S.A. referente ao 
Processo n.º 1/ECP/DGAF/2009, cuja autorização para 
a contratação de empréstimo foi aprovado na 7.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 8 de Abril 
de 2009 e na 3.ª Reunião da 2.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, de 29 de Abril de 2009 
(Boletim Municipal das Deliberações n.º 7/2009, de 21 de 
Abril de 2009, pág. 8 e n.º 8/2009, de 5 de Maio de 2009, 
pág. 49, respectivamente), de acordo com a informação nº 
interno/2009/8303, de 2009-06-19. 
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“Contrato de Abertura de Crédito a Curto Prazo na 
Modalidade de Conta Corrente 

 
Entre: 
 
1. BANCO SANTANDER TOTTA, S.A., matriculado na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 
500844321 (anterior n° 1587 – lª Secção), NIPC 
500844321, Capital Social de 589.810.510,00 Euros, com 
sede na Rua Áurea, nº 88, freguesia de São Nicolau, 
Lisboa, representado pelos procuradores abaixo 
identificados, adiante designado abreviadamente por 
BANCO; 
 
e 
 
2. MUNICÍPIO ________ , pessoa colectiva n.º 
_________ , representada por ________ na qualidade de 
Presidente do Município e investido dos poderes 
necessários para a vincular neste acto, adiante designado 
abreviadamente por BENEFICIÁRIO, 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato 
de abertura de crédito por conta corrente que se regerá 
pelas cláusulas seguintes, as quais foram, cada uma, 
ajustadas e aceites pelos outorgantes que, deste modo, 
afastam do presente contrato a qualificação e natureza de 
“contrato de adesão”: 

 
Cláusula 1ª 

(Enquadramento) 
 

1. De acordo com o procedimento do concurso e 
proposta apresentada foi adjudicado pelo 
BENEFICIÁRIO ao BANCO crédito, sob a forma de 
abertura de crédito na modalidade de conta corrente. 
 
2. O presente contrato de abertura de crédito encontra-se 
englobado nos termos do procedimento de consulta e 
proposta apresentada pelo BANCO, para contratação de 
empréstimo de curto prazo para o ano de ______, 
aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de _____ 
de _______ de _______ , nos termos e em conformidade 
com o determinado na alínea d) do n.º 2 do artigo 53º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e do n.º 7 do artigo 
38° da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, conforme 
certidão da acta que se anexa 

 
Cláusula 2ª 

(Montante e forma de utilização) 
 

1. A presente abertura de crédito tem o limite de € 
________ (_________ Euro) e destina-se a ser usada por 
uma ou mais vezes pelo BENEFICIÁRIO como fundo 
de maneio de apoio à tesouraria. 
 
2. A referida conta corrente será movimentada por crédito 
e débito da conta de depósitos à ordem abaixo indicada, 
aberta em nome do BENEFICIÁRIO, não podendo cada 

utilização ser de montante inferior a € _______ (______ 
Euro), a menos que esse levantamento se destine a 
completar o limite de crédito concedido. 
 
3. Durante a vigência do contrato, o BANCO pode 
suspender a utilização do saldo remanescente ainda não 
utilizado, se entender conveniente proceder à reavaliação 
do risco de crédito da operação, podendo interromper 
definitivamente essa utilização se a conclusão for negativa. 
 
4. A correspondência trocada entre o BANCO e o 
BENEFICIÁRIO, os avisos de crédito e de débito, as 
notas de lançamento, os extractos de conta e demais 
documentos comprovativos das utilizações ou emanados 
por força da execução deste contrato, farão prova 
suficiente dos montantes disponibilizados pelo BANCO 
ao BENEFICIÁRIO ao abrigo da presente abertura de 
crédito, nos termos e para os efeitos do artigo 50º do 
Código de Processo Civil. 

 
Cláusula 3ª 

(Prazo e amortização) 
 

1. O presente contrato é celebrado para vigorar pelo prazo 
improrrogável de 12 (doze) meses. 
 
2. O BENEFICIÁRIO fica obrigado a amortizar 
integralmente o montante em divida na data do 
vencimento do presente contrato, vencendo-se e 
tornando-se imediatamente exigíveis, sem dependência de 
qualquer outra formalidade, todas as obrigações dele para 
si decorrentes. 
 
3. A antecipação total ou parcial da amortização desta 
abertura de crédito não implica qualquer penalização para 
o BENEFICIÁRIO. 

 
Cláusula 4ª 
(Juros) 

 
1. Sobre o capital em divida a cada momento serão 
contados juros a uma taxa variável correspondente à 
média aritmética simples das cotações diárias da 
EURIBOR para — (um mês / três meses / seis meses) do 
mês de calendário anterior àquele em que tenha lugar a 
sua aplicação inicial ou revisão, arredondada à milésima, 
acrescida de _______ % p.a., a qual será revista na mesma 
periodicidade da do prazo a que se reporta o indexante. 
 
2. Os juros serão liquidados e pagos ______ (mensal / 
trimestral / semestral) e postecipadamente. 
 
3. Para o primeiro período de juros a taxa nominal (TN) é 
de ___ % e a taxa anual efectiva (TAE), calculada nos 
termos do artigo 4º do Decreto-Lei 220/94, de 23 de 
Agosto, é de ___ %. 
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Cláusula 5ª 
(Comissões) 

 
O BENEFICIÁRIO pagará ao BANCO a importância 
das comissões seguidamente descriminadas, no momento 
fixado em cada uma delas, se outro montante não for 
aplicável na data da sua cobrança por se encontrar afixado 
no Preçário do BANCO devidamente publicitado em 
todos os seus Balcões, nos termos do Aviso 1/95 do 
Banco de Portugal: 
 
1. Comissão de abertura de crédito: (     Euro), a pagar no 
momento da abertura do crédito. 

 
Cláusula 6ª 

(Mora e incumprimento) 
 

1. O BANCO poderá resolver de imediato o presente 
contrato sempre que disposição legal ou convencional lhe 
atribua tal faculdade. 
 
2. As partes convencionam que o BANCO poderá 
resolver de imediato o presente contrato, sem prejuízo de 
disposição legal que igualmente o permita, nas seguintes 
situações: 
 
2.1. Mora no cumprimento ou incumprimento do 
BENEFICIÁRIO de qualquer obrigação para ele 
emergente do presente contrato. 
 
2.2. O BENEFICIÁRIO deixar de cumprir pontualmente 
quaisquer obrigações contraídas perante o BANCO ou 
sociedades do grupo financeiro a que este pertence. 
 
3. A resolução é válida e produz os seus efeitos com a 
comunicação ao BENEFICIÁRIO feita nos termos deste 
contrato. 
 
4. A resolução do contrato pelo BANCO, com 
fundamento em qualquer uma das situações estabelecidas 
nos parágrafos anteriores, confere-lhe o direito a exigir ao 
BENEFICIÁRIO o imediato e integral pagamento 
daquilo que lhe for devido por força deste contrato. 
 
5. Sem prejuízo do referido nos parágrafos anteriores, em 
caso de mora por parte do BENEFICIARIO serão 
devidos juros moratórios calculados à taxa de Juro 
remuneratório convencionada acrescida da sobretaxa 
máxima legal, que neste momento é de 4%, sobre todo o 
montante em divida. 

 
Cláusula 7ª 

(Despesas e honorários) 
 

1. As despesas resultantes da celebração e execução deste 
contrato são da exclusiva responsabilidade do 
BENEFICIÁRIO. 
 
2. São igualmente da responsabilidade do 
BENEFICIÁRIO as despesas judiciais e extrajudiciais, 

incluindo honorários de Advogado e Solicitador, que o 
BANCO tenha de fazer para assegurar ou obter o 
pagamento dos seus créditos. 

 
Cláusula 8ª 

(Conta a movimentar) 
 

1. As quantias mutuadas ao abrigo desta abertura de 
crédito serão creditadas pelo BANCO na conta de 
depósitos à ordem nº ________, domiciliada no Balcão de 
________, de que o BENEFICIÁRIO é titular. 
 
2. O BANCO fica desde já autorizado a efectuar na 
referida conta todos os débitos resultantes para o 
BENEFICIÁRIO da presente abertura de crédito, bem 
assim como a proceder a eventuais correcções de 
lançamentos sempre que tal se mostre necessário, 
comprometendo-se este a provisionar a conta para o 
efeito na data dos respectivos vencimentos. 
 
3. A falta de provisão dos fundos necessários ao 
pagamento das prestações nas datas previstas será 
considerada como incumprimento do contrato imputável 
ao BENEFICIARIO. 
 
4. Em caso de insuficiente provisionamento desta conta, 
poderá o BANCO reter e utilizar todos e quaisquer 
valores depositados em contas abertas junto de si em 
nome do BENEFICIARIO, independentemente da 
verificação dos requisitos da compensação legal, 
aplicando-os na regularização das prestações em mora. 

 
Cláusula 9ª 

(Endereços e comunicações) 
 

1. Todos os avisos, declarações e comunicações entre as 
partes serão efectuados por escrito, dirigidos para os 
seguintes domicílios de cada destinatário: 
 
1.1. BANCO 
Morada: Rua do Ouro n.º 88, 1100-063 Lisboa 
 
1.2. BENEFICIÁRIO 
Morada: __________ 
Fax: _____________ 
E-mail: ___________ 
 
2. Os endereços acima indicados poderão ser alterados 
por comunicação escrita dirigida à outra parte, só 
produzindo a alteração efeitos após recepção pelo 
destinatário. 
 
3. Todas as comunicações em execução deste contrato 
podem ser feitas por telecópia ou correio electrónico, 
sendo prova da sua concretização o comprovativo emitido 
pelo equipamento de expedição. 
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Cláusula 10ª 
(Pressupostos da abertura de crédito) 

 
O BENEFICIÁRIO obriga-se a cumprir pontualmente as 
obrigações por ele assumidas no presente contrato, 
declarando estar ciente de que as informações por ele 
prestadas para a obtenção deste crédito e a assunção do 
compromisso de integral cumprimento das condições ora 
contratadas foram condições decisivas para o BANCO 
deliberar esta abertura de crédito. 

 
Cláusula 11ª 

(Cessão de Créditos) 
 

Verificando-se o incumprimento das obrigações 
assumidas pelo BENEFICIÁRIO, poderá o BANCO 
ceder a terceiro o crédito emergente do presente contrato, 
caso em que o BENEFICIÁRIO consente que o BANCO 
entregue ao cessionário os documentos e outros meios 
probatórios do crédito que estejam na sua posse e autoriza 
o BANCO a revelar ao terceiro cessionário as 
informações, elementos e factos respeitantes às relações 
do BENEFICIÁRIO com o BANCO respeitantes ao 
crédito cedido. 

 
Cláusula 12ª 

(Estipulação da lei e do foro) 
 

O presente contrato rege-se pela lei portuguesa e para 
resolução dos pleitos que dele possam emergir é 
escolhido, com expressa renúncia a qualquer outro, o foro 
da Comarca de _________. 
 
Feito em ________ , aos __ de ______ de ___ , em dois 
exemplares, ficando cada outorgante com um original. 
 
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 
Por Procuração 
 
MUNICÍPIO _______ 
O Presidente” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PER-FAMÍLIAS 
 

 
 

ADESÃO AO PROGRAMA PER-FAMÍLIAS 
 

Adesão ao programa PER-Famílias do agregado 
020.0075.1 de Júlia Lopes Moreira, através da atribuição 
de 20% do valor estipulado pela Portaria n.º 638/2008 de 
28 de Julho, para a tipologia T3, no valor de €14.856,80 
(catorze mil oitocentos e cinquenta seis euros e oitenta 
cêntimos) correspondente à comparticipação do 
Município no Programa PER Famílias, para resolução 
efectiva da situação habitacional desse agregado familiar, 

de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/7276, de 09-05-26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CENTRO ADMINISTRATIVO DE ODIVELAS 
 

 
 

LOTEAMENTO MUNICIPAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO 
DE ODIVELAS - PROCESSO N.º 5883/DPU 

 
Após a aprovação do Estudo Urbanístico do Centro 
Administrativo de Odivelas, constante de fls. 332 a 363 do 
processo n.º 5883/DPU, na 2ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 28 de Janeiro de 2009, 
e terminado o prazo previsto para a discussão pública, 
[procedimento preparatório do período de discussão 
pública, nos termos do previsto no n.°1 a) e 5 do art.° 7° 
do RJUE, ex vi art.° 22°/1 do RJUE, e publicitado através 
do anúncio publicado no Diário da Republica n.º 70 da 2ª 
Série, de 9 de Abril de 2009, por anúncio no jornal “24 
horas” de 14 de Abril de 2009, em Boletim Municipal de 
24 de Março de 2009 e na página da Internet da Câmara 
Municipal de Odivelas], e não se tendo registado qualquer 
reclamação, e de acordo com o proposto na informação 
nº 31/DGOU/AS, de 2009-06-16, e da informação 
técnica nº 09/DPUPE/DG/09, do processo é proposto 
aprovar: 
 
O Loteamento Municipal do Centro Administrativo de 
Odivelas; 
 
As condições de Emissão do respectivo Alvará de 
Loteamento: 
 
• É autorizada a constituição de 6 lotes, numerados de 1 a 
6, com as áreas e características indicadas na planta 
síntese, constante a fls. 680, e que faz parte integrante 
deste alvará. 
 
• É cedida a área de 10.214 m2 destinada a arruamentos, 
estacionamentos, passeios e espaços verdes de 
enquadramento. A integração desta área no domínio 
público far-se-á por afectação. 
 
• É constituída a parcela a integrar o domínio público, 
destinada a espaços verdes e de utilização colectiva, com a 
área de 6.500 m2. A integração desta área no domínio 
público far-se-á por afectação. 
 
• É constituída a parcela “A” a integrar o domínio privado 
do Município, designada por Equipamento, destinada a 
equipamentos de utilização colectiva, com a área de 6.000 
m2, conforme o constante na planta síntese a fls. 680. 
 
• Constitui obrigação do(s) titular(es) dos lotes a execução 
da sua infra-estruturação e o tratamento dos espaços 
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exteriores confinantes com os mesmos, conforme 
projectos infra-estruturas, especialidades e de arranjos 
exteriores a apresentar na fase de apresentação das 
comunicações previas das edificações, respeitando o 
previsto na planta de espaços exteriores, constante a fls. 
679. 
 
• Em tudo o que não ficar expressamente regulado no 
presente alvará, vigorará a legislação aplicável, 
designadamente o Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
Dezembro, na sua actual redacção.  
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ECO-PATRULHEIROS 
 

 
 

PROJECTO ECO-PATRULHEIROS 
ALTERAÇÃO À PROPOSTA APROVADA EM 20 DE MAIO 2009 

 
Alteração à proposta aprovada em 20 de Maio de 2009, na 
10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 20 de Maio de 2009, (Boletim Municipal das 
Deliberações n.º 10 de 2009, página 13) relativa ao 
Projecto Eco-Patrulheiros, de acordo com a Proposta da 
Senhora Presidente, datada de 18 de Junho de 2009. 

 
 

“Proposta 
 
Assunto: Projecto Eco-Patrulheiros. 
 
I. Por deliberação do Executivo Municipal de 20 de Maio 
de 2009 foi aprovada a criação dos Eco — Patrulheiros. 
 
A tipificação da sua natureza, conceito, funções, 
metodologia, formação e encargos financeiros aprovada 
na referida data, foi objecto de publicação no Boletim 
Municipal n.º 10 do ano X de 2 Julho último, para o qual 
se remete os termos fixados por cópia anexa. 
 
II. Vicissitudes Supervenientes 
 
A actuação destes Eco — Patrulheiros estava prevista ser 
iniciada a partir de 1 de Julho de 2009. Acontece que em 
virtude de sucessivas e recorrentes actos de vandalismo, 
registados no Parque do Rio da Costa e no Jardim da 
Música, e sob pena de danos irreversíveis nos 
equipamentos urbanos e demais bens públicos das áreas 
referenciadas, foi necessário antecipar a sua intervenção, a 
qual de facto se iniciou em 1 de Junho de 2009. 
 
III. Revisão de Encargos Financeiros 
 
Por antecipação da actuação dos Eco — Patrulheiros, 
deverá ser igualmente rectificada a componente financeira 
do projecto. 

Assim o montante a afectar será diverso daquele fixado na 
deliberação referenciada em 1) e exposto no ponto V da 
proposta levada á deliberação municipal de 20 de Maio 
último. 
 
Referenciado o valor 365 dias x 6 Eco — Patrulheiros x 
13 euros no ponto V d) da proposta referenciada e 
aprovada, temos pois, que para um período de Junho a 
Dezembro de 2009, o valor a considerar será o de: 
 
2372,50 €1 mês — 7/meses 16.607,50€ 
 
Acrescidos os valores fixos referenciados no ponto V a) e 
V b) da proposta referenciada e aprovada de 292,32€ 
chegamos a um valor /2009 a imputar ao projecto de 
16.899,82€.  
 
Proposta 
 
Que o período fixado seja a partir da data de 1 de Junho, e 
sendo que já foram cabimentados e afectos ao projecto o 
valor de 14.527,32 € resultantes do acerto a considerar da 
diferença entre o novo valor ora apurado de 16.899,82 €, 
propõe-se ser reforçado e cabimentado o compromisso da 
despesa em mais 2.372,50 €, de modo a suportar a despesa 
do mês de Junho.(…) 
 
Odivelas, 18 de Junho de 2009 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador” 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMA DO URBANO AO RURAL 
 

 
 

PROPOSTA DE CONTINUIDADE PARA O ANO LECTIVO 2009-2010 
 

Continuidade do Programa do Urbano ao Rural no ano 
lectivo 2009-2010, programa cujo objectivo consiste em 
disponibilizar à população escolar um serviço gratuito de 
visitas de estudo às instalações da Escola Profissional 
Agrícola D. Dinis da Paiã, de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2009/7935, de 2009-06-08: 
 
 
“(…) I - “Escola vai à Quinta” 
 
Desta forma, propõe-se a continuidade do Programa do 
Urbano ao Rural, cujos objectivos a atingir são os 
seguintes:  
 
Proporcionar o contacto directo com uma realidade rural; 
 
Facilitar a aquisição de conhecimentos necessários à 
compreensão das relações do Homem com o seu meio; 
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Desenvolver nos alunos o interesse pela natureza e 
preservação do meio ambiente. 
 
Visita de Estudo/Actividades: 
 
Visita aos Animais: 
 
Visitas aos animais nos prados e/ ou nas suas instalações 
(ovil, vacaria, pocilga, gaiolas com aves, cavalariças). 
Sempre que possível, os alunos são incentivados a 
contactar directamente com os animais, pegando as crias 
ao colo, alimentando os animais, assistindo à ordenha das 
vacas, à tosquia das ovelhas ou à limpeza das instalações 
dos animais.  
 
Visita às Plantas:  
 
Visitas às estufas, pomar de macieiras, pomar pedagógico, 
olival, culturas arvenses (cereais, pastagens e forragens), 
vinha, hortas e canteiro de ervas aromáticas. A visita é 
acompanhada da realização de jogos ou actividades em 
que os alunos possam participar. 
 
Atelier Pedagógico: 
 
Este atelier facilita a interiorização dos conteúdos 
abordados durante o resto da visita. São utilizados jogos 
sobre a quinta, com sons, imagens, palavras e colagem de 
penas e/ou lã etc. em imagens de animais e fichas de 
trabalho. 
 
Passeios de Pónei: 
 
Os alunos podem andar de pónei no picadeiro. Nesses 
passeios, os póneis são conduzidos por um adulto que 
estimula a interacção com o animal. No caso de crianças/ 
jovens mais velhos, o passeio poderá ser realizado em 
cavalos.  
 
Passeios de Bicicleta: 
 
Esta actividade é realizada na Ecopista da Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis, com a colaboração da 
Divisão de Desporto que disponibiliza o equipamento de 
ciclista, assim como assegura a presença de um 
funcionário que orientará os alunos. Este atelier destina-se 
aos alunos do Ensino Básico.  
 
Atelier de Sensibilização Ambiental: 
 
Este atelier permite uma pequena abordagem à educação 
ambiental. Aborda-se a política dos 3 R´s (Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar) explica-se porque se vão reutilizar os 
resíduos para construir novos objectos.  
 
Atelier Agrícola: 
 
O atelier agrícola funciona num espaço próprio onde 
existe uma horta pedagógica e proporciona a realização de 
actividades próprias da quinta, que permitem o contacto 

com a terra e a aprendizagem, na prática, de sementeiras, 
plantações, mondas, regas, cavas, colheitas de vegetais e 
frutos. 
 
Atelier do Conto: 
 
O atelier do Conto consiste na leitura / contagem de uma 
história, relacionada com as actividades da quinta, que será 
dinamizada e animada por um técnico do PUR onde se 
pretende criar uma ligação com cada uma das crianças. 
Este atelier será, preferencialmente, dirigido aos Jardins-
de-infância. 
 
Oficinas Tecnológicas: 
 
As oficinas tecnológicas funcionam como um 
complemento à visita que proporciona aos alunos a 
visualização e participação no processo de transformação 
dos produtos provenientes das explorações agrícolas: 
queijos, iogurtes, manteiga, doces, geleias, marmelada, 
enchidos, massa de pimentão, água-pé, licores, aguardente 
e vinho. 
 
Calendário das visitas de estudo 
 

Dia Período Estabelecimento Educativo 

2.ª Feria Tarde Rede pública do Concelho de Odivelas 
3ª Feira Manhã Rede pública do Concelho de Odivelas 
4ª Feira Manhã Rede pública do Concelho de Odivelas 
4ª Feira Tarde Rede pública do Concelho de Odivelas 
5ª Feira Manhã Rede pública do Concelho de Odivelas 

6ª Feira Manhã Rede pública fora do Concelho de 
Odivelas e Privado 

 
II - “Uma tarde passada na Quinta” 
 
Tendo presente que, a comunidade em geral tem vindo a 
solicitar a possibilidade de poder usufruir do Programa e 
que se verificam as condições necessárias para alargar o 
âmbito do mesmo, a Câmara Municipal de Odivelas e a 
Escola Profissional Agrícola D. Dinis pretendem alargar o 
âmbito do “Programa do Urbano ao Rural” a grupos da 
comunidade em geral, iniciando o Projecto “Uma tarde 
passada na Quinta”, permitindo a estes grupos usufruir de 
um conjunto de actividades de lazer contextualizadas com 
a sensibilização para os problemas do mundo rural e do 
ambiente em geral. 
 
Os munícipes poderão participar nas visitas ao sector 
animal, complementadas com passeios de póneis, ou com 
passeios de bicicleta na Ecopista. Propõe-se, que esta nova 
oferta se traduza numa visita aberta a um máximo de 20 
participantes por grupo, sendo que as crianças deverão ser 
acompanhadas por um adulto, durante as interrupções 
lectivas. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano X - N.º 12 7 de Julho de 2009 13 

 

III - Recursos Materiais e Financeiros: 
 
A presente proposta de continuidade e alargamento do 
Programa do Urbano ao Rural pressupõe a afectação dos 
seguintes recursos materiais, logísticos e financeiros: 
 
Transporte municipal: 
 
Para efeitos de operacionalização das visitas de estudo ao 
PUR propõe-se a afectação e reserva de transporte 
municipal durante o período de 1 de Outubro de 2009 e 
30 de Junho de 2010, para os dias em que estão previstas 
visitas para escolas da rede pública do concelho de 
Odivelas (5 visitas por semana). Isto, por verificarmos que 
todos os anos há uma extensa lista de espera com turmas 
que não puderam participar nas visitas de estudo, e para 
ser possível garantir transporte até final do ano lectivo, 
evitando o aluguer de autocarros. Nas visitas de estudo 
solicitadas por escolas da rede pública de fora do concelho 
de Odivelas e privadas, o transporte ficará a cargo dos 
respectivos estabelecimentos educativos; 
 
Divulgação/Sinalética/ Consumíveis/ Equipamento/ 
Material Didáctico:  
 
A manutenção e o investimento no âmbito do PUR têm 
constituído uma constante ao longo dos anos. A melhoria 
na qualidade das visitas e a inovação introduzida ao nível 
dos métodos requer uma actualização e um ajustamento 
do material didáctico e consumíveis, mas também requer 
divulgação, sinalética do espaço e algum equipamento de 
modo a promover uma participação mais activa dos 
visitantes nas actividades agro-pecuárias e um tipo de 
visita menos expositiva e mais activa, incentivando a 
descoberta pelos alunos. 
 
Assim, propõe-se para o próximo ano lectivo um 
investimento de cerca de € 3.500,00 para investimento na 
qualidade da oferta aos visitantes, especificamente na 
imagem e nos meios materiais afectos ao PUR: 
 
� produção de posters temáticos e um mapa da quinta; 
� colocação ou substituição de dísticos identificativos; 
� aquisição de meios audiovisuais (vídeos, cassetes, etc.); 
� aquisição de consumíveis e utensílios agrícolas e de 
jardinagem; 
� produção de jogos complementares. 
 
Protocolo de Colaboração e Cooperação no âmbito do 
PUR: 
 
Segundo o estipulado pela Cláusula Terceira do Protocolo 
de Colaboração e Cooperação celebrado com a Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis no âmbito do PUR (anexo 
1), está previsto a atribuição de uma comparticipação 
financeira anual no valor de €3.773,95, a qual é actualizado 
de acordo com o Índice de Preços do Consumidor. Neste 
sentido, propõe-se um subsídio no valor de € 3.872,07 
(três mil oitocentos e setenta e dois euros e sete cêntimos), 
um aumento em função da taxa de inflação do INE de 

2,6% (variação média anual de 2008), indicador de 
referência do INE para o ano 2009 (anexo 2).  
 
Seguro dos visitantes: 
 
Com o objectivo de viabilizar a proposta “Uma tarde 
passada na Quinta” propõe-se a contratualização de um 
seguro de acidentes pessoais para todos os visitantes, com 
cobertura de tratamento e hospitalização no valor de € 
2.500,00 e com cobertura de morte ou invalidez no valor 
de € 15.000,00. Estima-se que o custo deste seguro seja de 
€ 1,00/ pessoa/visita, o que perfaz um valor global/ano 
de € 300,00. 
 
Face ao exposto, a proposta do Programa do Urbano ao 
Rural, para o ano lectivo 2009/2010, engloba 2 projectos 
apresentados: “A escola vai à quinta” e “Uma tarde 
passada na quinta”. O custo global estimado para a 
execução anual do “Programa do Urbano ao Rural” situa-
se na ordem dos € 7.672,07. 
 
Com vista a fazer face ao encargo inerente ao Protocolo 
de Colaboração/Cooperação a celebrado entre a CMO e a 
Escola Profissional Agrícola D. Dinis da Paiã, relativo ao 
ano lectivo 2009/2010, propõe-se o cabimento do 
subsídio no valor de € 3.872,07 (três mil oitocentos e 
setenta e dois euros e sete cêntimos), sendo que a despesa 
prevista para fazer face a este encargo tem dotação no 
plano e orçamento de 2009 nas seguintes rubricas 
orçamentais: C.F.: 2.1.1.2/1301 / C.O.E.: 0704/04050108 
/ Proj. 2009/A/168. 
 
Quanto ao valor remanescente, € 3.800,00 (três mil e 
oitocentos euros) propõe-se a sua inscrição no Plano e 
Orçamento de 2010. (…)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROJECTO “VIGILANTES/PATRULHEIROS” 
 

 
 

CONTINUIDADE PARA O ANO LECTIVO 2009-2010 
 

Continuidade do projecto Vigilantes/Patrulheiros para o 
ano lectivo 2009/2010, mantendo metodologia 
preconizada inicialmente, contando para a sua 
operacionalidade com a colaboração das Juntas de 
Freguesia e a Escola Segura da PSP, de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2009/7861. 
 
“(…)Dado que os Vigilantes/Patrulheiros recebem uma 
remuneração diária a título simbólico, propõe-se um 
aumento em função da taxa de inflação do INE de 2,6% 
(variação média anual de 2008), indicador de referência 
para o ano 2009 (anexo 2), processando-se da seguinte 
forma: 
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Aos Vigilantes/Patrulheiros colocados em escolas com 
um único regime de funcionamento (duplo ou normal), 
propõe-se o pagamento de € 11.68 por dia útil de 
trabalho, em contrapartida ao valor recebido em 
2008/2009, que era na ordem de € 11,38; 
 
Aos Vigilantes/Patrulheiros colocados em escolas que 
acumulam dois tipos de horário (duplo e normal), 
implicando uma maior permanência na escola, propõe-se 
o pagamento de € 14.59 por dia útil de trabalho, em 
contrapartida ao valor recebido em 2008/2009, que era na 
ordem de € 14.22. 
 
Atendendo que, a funcionalidade do processamento do 
pagamento dos Vigilantes/Patrulheiros através das Juntas 
de Freguesia tem sido positiva, propõe-se a sua 
continuidade nos mesmos moldes. As transferências das 
respectivas verbas para as Juntas de Freguesia serão 
efectuadas no início de cada período escolar, de forma a 
garantir o pagamento atempado aos Vigilantes. Os acertos 
das faltas serão feitos no período escolar seguinte. 
 
O montante global estimado, para a transferência de 
verbas para as Juntas de Freguesia, perfaz € 81.034,30, o 
qual tem por base o pagamento de € 14.59 aos 
Vigilantes/Patrulheiros com dois horários colocados nas 
escolas do Ensino Básico (28 Patrulheiros) por 180 dias 
lectivos, de € 11.68 aos Vigilantes/Patrulheiros com um 
horário colocados nas escolas do Ensino Básico (1 
Patrulheiro) por 180 dias lectivos e, de € 14.59 aos 
Vigilantes/Patrulheiros com dois horários colocados no 
Pré-Escolar (2 Patrulheiro) por 185 dias lectivos.  
 
Assim, e tendo em vista suportar os encargos financeiros 
decorrentes do funcionamento do projecto, estimou-se 
um número de 65 dias para o 1.º período lectivo 
2009/2010, prevendo-se a realização de despesa no valor 
de € 29.209,70 verba a cabimentar no ano económico de 
2009. Quanto ao valor remanescente €51.824,60, propõe-
se que seja inscrito no Plano de Actividades e Orçamento 
para 2010. 
 
Propõe-se igualmente e tendo em conta a localização 
geográfica das escolas do concelho, a aquisição de senhas 
de transporte a disponibilizar aos Vigilantes/Patrulheiros 
que se deslocam da sua freguesia de residência para as 
outras freguesias onde estão colocados. Estes passes são 
mensalmente requisitados à Rodoviária de Lisboa e têm 
um custo anual estimado no valor de € 3.700,00. O 
montante a cabimentar para fazer face à despesa previsível 
para o 1.º período lectivo 2009/2010 é de € 1.400,00. 
Relativamente ao valor remanescente, € 2.300,00 propõe-
se a sua inscrição no Plano de Actividades e Orçamento 
de 2010. 
 
Os custos estimados para a execução anual do Projecto 
Vigilantes/Patrulheiros para o ano lectivo 2009-2010, 
situam-se na ordem dos € 84.734,30 (Setembro 2009 a 
Julho de 2010), englobando as transferências para as 
Juntas de Freguesia e as senhas de passe.(…)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

PROGRAMA DE APOIO ÀS VISITAS DE ESTUDO 
 

 
 

CONTINUIDADE DO PROGRAMA PARA OS ESTABELECIMENTOS 
DE ENSINO DA REDE PÚBLICA, ANO LECTIVO 2009/2010 

 
Programa de Apoio às Visitas de Estudo, para os alunos 
que frequentam as escolas da rede pública do Concelho 
no ano lectivo 2009/2010, visa colaborar no 
desenvolvimento de uma dimensão da escola em 
interacção com o exterior que propicie a ligação entre a 
teoria e a prática, com o objectivo de facilitar a prática 
educativa e a identificação com aspectos históricos e 
culturais, promovendo-se a ligação entre a escola e o meio 
envolvente, já que as visitas de estudo são dos meios mais 
usados pelos docentes para atingir esta meta, de acordo 
com o proposto na informação nº interno/2009/8123, de 
2009-06-16: 
 
 
“(…) Critérios de Apoio 
 
Assim, e para que a Câmara Municipal de Odivelas possa 
dar continuidade ao Programa de Apoio às Visitas de 
Estudo para os alunos que frequentam as escolas da rede 
pública do Concelho no ano lectivo 2009/2010, e tendo 
presente que só é possível garantir o serviço com recurso 
ao transporte municipal, propõe-se a prossecução da 
disponibilização de viaturas municipais, de acordo com os 
critérios abaixo enunciados, sendo que se pretende sejam 
retomados os critérios implementados no ano lectivo 
2008/2009, ou seja, para os Jardins de infância e EB1 o 
número de visitas de estudo será de duas por aluno, e para 
as escolas 2,3 do Ensino Básico e Secundárias o número 
de autocarros a conceder variará em função do número de 
alunos matriculados, neste caso, 20% dos alunos de cada 
estabelecimento escolar: 
 
1) Aos Jardins de Infância e Escolas de 1º Ciclo do 
Ensino Básico, propõe-se a cedência de autocarros 
municipais para duas visita de estudo por aluno durante o 
ano lectivo 2009/2010, tendo em conta que: 
 
a. O universo de alunos estimado é de 856 nos Jardins de 
Infância e de 5371 nas EB1; 
 
b. O rácio de acompanhantes (professor/ aluno) 
considerado adequado pela DREL, é de um docente por 
cada 10 alunos para os 1º e 2º Ciclos (Ofício Circular nº 2 
da DREL, de 4 Janeiro de 2005, ponto 3 – Organização 
da Visita – que remete para o ponto 5 do Despacho nº 
28/ME/91 de 28 de Março, (anexo); 
 

Nome da Escola Nº de Alunos 
(2 visitas/ aluno) 

Nº de 
Acompanhantes 
(1 por cada 10 

alunos) 

EB1 Quinta das Dálias 49 (x2) 5 (x2) 

EB1 Veiga Ferreira 128 (x2) 12 (x2) 
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JI Veiga Ferreira 69 (x2) 7 (x2) 

EB1/JI de Famões 138 (x2) 13 (x2) 

JI de Famões 75 (x2) 7 (x2) 

EB1 nº 4 de Famões 80 (x2) 8 (x2) 

EB1 de Caneças 211 (x2) 21(x2) 

EB1 Cesário Verde 173 (x2) 17 (x2) 

JI Cesário Verde 45 (x2) 5 (x2) 

EB1 de Caneças nº 1 137 (x2) 14 (x2) 

JI de Caneças nº 1 45 (x2) 4 (x2) 

EB1 nº 5 de Odivelas 178 (x2) 17 (x2) 

EB1 António Maria Bravo 211 (x2) 21 (x2) 

EB1 D. Dinis 326 (x2) 32 (x2) 

JI D. Dinis 45 (x2) 5 (x2) 

EB1 Olival Basto 211(x2) 21 (x2) 

JI Olival Basto 45 (x2) 5 (x2) 

JI Álvaro de Campos 82 (x2) 8 (x2) 

JI Roque Gameiro 50 (x2) 5 (x2) 

EB1 Maria Máxima Vaz 291 (x2) 29 (x2) 

EB1 Rainha Santa 237 (x2) 23 (x2) 

EB1 Maria Lamas 266 (x2) 26 (x2) 

JI Maria Lamas 45 (x2) 5 (x2) 

EB1 Mello Falcão 201 (x2) 20 (x2) 

EB1 Dr. Mário Madeira 158 (x2) 15 (x2) 

EB1 Serra da Luz 94 (x2) 9 (x2) 

EB1 do Vale Grande 94 (x2) 9 (x2) 

EB1 Quinta da Condessa 235 (x2) 24 (x2) 

JI Quinta da Condessa 45 (x2) 5 (x2) 

EB1 Casal da Serra 166 (x2) 17 (x2) 

JI Casal da Serra 50 (x2) 5 (x2) 

EB1Quinta da Paiã 191(x2) (x2) 

JI Quinta da Paiã 84(x2) 9 (x2) 

JI Gil Eanes 40(x2) 4(x2) 

EB1 Barbosa Du Bocage 134 (x2) (x2) 

EB1 Chafariz D’El Rei 130(x2) (x2) 

JI Chafariz D’El Rei 60 (x2) 6 (x2) 

EB1 Quinta de São José 209(x2) (x2) 

JI Quinta de São José 25 (x2) 2(x2) 

EB1 nº 7 de Odivelas 407(x2) 41(x2) 

JI da Arroja 60(x2) 6(x2) 

EB1 da Amoreira 280(x2) (x2) 

EB1 da Azenha 42(x2) 4(x2) 

EB1 Eça de Queirós 30(x2) 3(x2) 

EB1 Professora Maria Costa 139(x2) (x2) 

EB1 João Villaret 225(x2) 23 (x2) 

JI João Villaret 50(x2) 5 (x2) 

 
2) Às Escolas dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, 
Secundário e Profissional, o número de autocarros a 
conceder irá variar em função do número de alunos 
matriculados. A Câmara Municipal de Odivelas assegurará 
que 20% dos alunos de cada estabelecimento de ensino 
possa beneficiar do Programa de Apoio às Visitas de 
Estudo, tendo em conta que: 
 
a. O universo de alunos estimado é de 5371 para as EB 
2,3 e de 5787 para as Secundárias; 

b. O rácio de acompanhantes (professor/aluno) 
considerando adequado pela DREL, é de um docente por 
cada 15 alunos para o 3º Ciclo e Secundário (Ofício 
circular nº 2 da DREL, de 04 Janeiro 2005, ponto 3 - 
Organização da Visita - que remete para o ponto 5 do 
Despacho nº 28/ME/91 de 28 Março, (anexo); 
 

Nome da Escola Nº de Alunos 
Alunos 

Abrangidos/ 
Lugares 

E.B. 2, 3 António Gedeão 666 133 

E.B. 2,3 Avelar Brotero 872 174 

E.B. 2,3 da Pontinha 676 135 

E.B. 2,3 Carlos Paredes 634 127 

E.B. 2,3 Vasco Santana 946 189 

E.B. 2,3 dos Castanheiros 800 160 

E.B. 2,3 dos Pombais 450 90 

E.B. 2,3 Isabel de Portugal 416 83 

Escola Secundária de Caneças 1100 220 

Escola Secundária Braamcamp Freire 980 196 

Escola Secundária Pedro Alexandrino 774 155 

Escola Secundária da Ramada 1245 249 

Escola Secundária de Odivelas 1440 288 

Escola Profissional Agrícola D. Dinis - 
Paiã 

248 50 

 
3) À semelhança de anos anteriores, propõe-se que a área 
de abrangência das visitas de estudo se confine aos 
concelhos situados num perímetro de 75 quilómetros ao 
redor de Odivelas, dada a existência de diversos 
equipamentos relevantes, cuja função pode ser utilizada 
para objectivos educativos e pedagógicos. 
 
4) À semelhança do que aconteceu no ano lectivo 
2008/2009, e devido à dimensão da frota municipal, 
propõe-se ainda que as visitas de estudo apoiadas pela 
Câmara Municipal de Odivelas se circunscrevam apenas às 
visitas com carácter de enriquecimento curricular e 
pedagógico, de acordo com o Projecto Educativo de 
Agrupamento e o Plano Anual de Actividades. 
 
5) Com vista à viabilidade do Programa de Apoio às 
Visitas de Estudo, o qual deverá circunscrever-se aos 
recursos internos, a calendarização e a inscrição do 
número de participantes da visita de estudo é 
condicionada à disponibilidade e à lotação máxima da 
frota municipal. 
 
6) Propõe-se também que o início da cedência de 
transportes ocorra no dia 12 de Outubro de 2009. Assim, 
o período considerado válido para a realização das visitas 
de estudo está compreendido entre 12 Outubro de 2009 e 
15 Julho de 2010 (conforme orientações do calendário 
escolar para o pré-escolar). 
 
7) Sempre que uma escola proceda à anulação de uma 
visita de estudo, perde o direito à mesma, uma vez que, 
este modelo de implementação do programa, não permite 
remarcações ou alterações ao mapa inicial. 
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8) Sempre que as viaturas municipais comparecerem num 
estabelecimento educativo para uma visita e, por lapso 
deste, a visita não se realize, a mesma será descontada. 
 
Metodologia de Trabalho 
 
Tendo presente que a dimensão da frota municipal é 
reduzida, que existem diversos projectos e programas 
municipais que dependem deste recurso e que as visitas de 
estudo se farão exclusivamente em transporte municipal, 
propõe-se enquanto metodologia de trabalho e articulação 
entre os diferentes intervenientes: 
 
1) Os estabelecimentos de ensino, após marcação das 
visitas, enviam um mapa para a DPSE, com o destino, 
horário e número de passageiros por visita, até 15 de 
Setembro de 2009; 
 
2) A DPSE articula com a DTO a programação definitiva 
das visitas e efectua a gestão e o controlo do programa ao 
longo do ano lectivo; 
 
3) À semelhança do ano lectivo 2008/2009, propõe-se que 
sejam ainda consideradas visitas de estudo de dia inteiro, 
ou seja, entre as 09h00 e as 17h30. As escolas poderão 
ainda, se for essa a opção, utilizar os autocarros que lhes 
forem destinados em períodos de meio-dia, ou seja, entre 
as 09h00 e as 12h30, ou as 14h00 e as 17h30; 
 
4) A DPSE contactará por escrito os estabelecimentos de 
ensino para confirmação das visitas de estudo, com um 
período mínimo de 15 dias anteriores à data de realização 
das mesmas. Os estabelecimentos escolares deverão 
confirmar igualmente por escrito, para efeitos de 
confirmação do serviço junto da DTO; 
 
5) Para esclarecimentos, marcação e confirmação das 
visitas de estudo, os contactos serão estabelecidos 
directamente com a Divisão de Projectos Sócio-
Educativos. (…)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ALARGAMENTO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES 
NAS INTERRUPÇÕES LECTIVAS 

 

 
 

CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR A FREQUENTAREM O 
PROLONGAMENTO DE HORÁRIO 

 
Alargamento do fornecimento do Serviço de Refeições 
nas Interrupções Lectivas às crianças do Pré-Escolar que 
frequentem a CAF – Prolongamento de Horários nos 
Jardins de Infância da rede pública do Concelho de 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2009/7839, de 2009-06-05: 

 

“(…) Período de Alargamento: 
 
Interrupção lectiva do Verão – o serviço deverá iniciar-se 
no dia útil imediato ao terminus do calendário lectivo, 
para o pré-escolar e prolongar-se-á até ao dia 31 de Julho. 
Propõe-se a interrupção do serviço de refeições durante o 
mês de Agosto e a retoma a partir de dia 1 de Setembro, 
até ao início das actividades lectivas; 
 
Interrupção lectiva do Natal – o serviço deverá iniciar-se 
no dia útil imediato ao terminus do calendário lectivo, 
para o pré-escolar e prolongar-se-á até ao início do 2.º 
período lectivo; 
 
Interrupção do Carnaval – o serviço deverá iniciar no dia 
útil imediato ao terminus do calendário lectivo, e ter a 
duração de 3 dias; 
 
Interrupção lectiva da Páscoa – o serviço deverá iniciar-se 
no dia útil imediato ao terminus do calendário lectivo, 
para o pré-escolar e prolongar-se-á até ao início do 3.º 
período. 
 
Nota: O calendário escolar é anualmente definido pelo 
Ministério da Educação. 
 
Propõe-se ainda que este alargamento do serviço de 
refeições, funcione nos termos da prestação de serviços de 
refeições existente, a partir já da Interrupção lectiva do 
Verão: 
 
Funcionamento do refeitório 
 
A confecção das refeições nos equipamentos escolares 
será da responsabilidade de uma empresa qualificada para 
o efeito, assim como a colocação do pessoal necessário: 
 
- Para servir as refeições à mesa e retirar as loiças, uma vez 
que a idade dos alunos não permite o funcionamento em 
regime de “self-service”; 
 
- Para acompanhar as crianças no decorrer da refeição e 
proceder à limpeza dos espaços e equipamentos. 
 
- Tendo em conta a autonomia das crianças de pré-
escolar, o rácio de pessoal é de 1 adulto (recurso humano 
da empresa adjudicatária do serviço) por cada 25 crianças; 
 
- O rácio considerado para acompanhar os alunos do 
Jardim de Infância é superior porque estes apresentam um 
grau de autonomia inferior e uma maior dependência do 
adulto, o rácio será sempre para cumprir dentro dos 
critérios definidos, excepto quando: 
 
- O valor encontrado (nº de refeições fornecidas) for 
inferior ao nº mínimo de unidades obrigatório, situação 
em que se terá que cumprir o mínimo estabelecido; 
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- O valor encontrado for superior ao nº máximo de 
unidades obrigatório, situação em que se terá que cumprir 
o máximo estabelecido. 
 
- É de referir ainda que a cozinheira não é considerada 
para efeitos do rácio de pessoal, já que a sua colocação é 
independente do número de refeições, o que pressupõe a 
existência, em todos os refeitórios escolares, de pelo 
menos uma cozinheira e um empregado de refeitório, 
mesmo que o número de refeições fornecidas seja inferior 
ao número mínimo de unidades (25 para o pré-escolar ou 
de 50 para o 1º ciclo). 
  
O Transporte de refeições: 
 
Nos Jardins de Infância onde não existam condições para 
confeccionar, as refeições devem ser confeccionadas no 
equipamento escolar mais próximo e transportadas em 
condições que não permitam a alteração da qualidade. 
Nesta situação, deve também ser colocado pessoal 
necessário para acompanhar as crianças durante o período 
de almoço e para proceder à limpeza dos espaços e 
equipamentos. 
 
Ementa: pão, sopa, prato (ou dieta) e sobremesa  
 
Pagamentos: 
 
O aluno efectuará na escola o pagamento da senha de 
almoço de acordo com o escalão em que se encontra, 
directamente à empresa. A lista de alunos e dos 
respectivos escalões é previamente facultada à empresa 
pelo Município de Odivelas. 
 
No final do dia o estabelecimento de ensino visa um 
documento apresentado pela empresa com o número de 
refeições servidas, sendo da responsabilidade da 
Coordenação da Escola garantir que o número de 
refeições servidas esteja de acordo com o número de 
refeições apresentadas ao Município de Odivelas para 
pagamento. 
 
Posteriormente, a empresa emite uma factura mensal à 
Câmara Municipal de Odivelas, cujo valor a pagar 
corresponde à diferença entre o valor real das refeições e 
o pagamento já efectuado pelos alunos. 
 
Valor das refeições e das comparticipações: 
 
Os escalões para calcular o valor das refeições pagas pelos 
alunos têm como referência o escalão de abono de família 
em que o agregado familiar do aluno se encontra inserido: 
 
Escalão A – Alunos não carenciados – alunos pertencentes 
aos agregados familiares integrados no 3.º, 4.º ou 5.º 
escalões de rendimentos determinados para efeitos de 
atribuição de abono de família; 
 
Escalão B – Alunos carenciados – alunos pertencentes aos 
agregados familiares integrados no escalão máximo de 

rendimentos determinados para efeitos de atribuição de 
abono de família – integrados no 1.º e 2.º escalão de 
abono de família; 
 
Escalão C – Alunos em situações de risco – alunos cujas 
famílias são ausentes ou revelam indicadores de 
negligência capazes de colocar em risco a saúde da criança, 
nomeadamente não possibilitando o acesso da criança a 1 
refeição completa por dia, independentemente do escalão 
de atribuição do abono de família em que se encontrem. 
Esta situação deve ser devidamente justificada pela escola. 
 
O valor das refeições e comparticipações deve ter em 
consideração os seguintes critérios: 
 
Valor a pagar pelos alunos:  
 
Escalão A: O valor total determinado para as refeições dos 
alunos = € 1,46 com IVA incluído; 
 
Escalão B: Dedução de 50% do valor a cobrar aos alunos 
não carenciados = € 0,73 com IVA incluído; 
 
Escalão C: Dedução de 100% do valor a cobrar aos alunos 
não carenciados = € 0,00. 
 
O valor considerado para calcular os escalões e o valor da 
refeição a pagar pelos alunos será actualizado pela Câmara 
Municipal de Odivelas no início de cada ano lectivo, em 
conformidade com Despacho do Ministério da Educação 
para o referido ano (Anexo 3 – valores para o ano lectivo 
2008/2009). 
 
Valor a pagar pela Câmara Municipal de Odivelas: 
 
A Câmara Municipal de Odivelas suporta a diferença entre 
o custo real da refeição e o valor pago pelos alunos, de 
acordo com o escalão em que se encontram inseridos. 
 

N.º de Alunos 
JI’s 

Escalão A Escalão B Escalão C 
Valor Previsto 

Total 510/dia 255/dia 85/dia € 37.454,40 

 
Estima-se que o valor global para fazer face a esta despesa 
na Interrupção lectiva do Verão e na Interrupção lectiva 
do Natal seja de € 37.454,40 (trinta e sete mil quatrocentos 
e cinquenta e quatro euros e quarenta cêntimos) (s/ Iva), 
considerando os 34 dias não lectivos (6 a 31 de Julho, de 1 
a 14 de Setembro e 5 dias na interrupção lectiva do Natal), 
o número estimado de crianças que poderão usufruir deste 
serviço (850), bem como o custo médio das refeições 
(escalão A – € 0,98: escalão B – € 1,61; escalão C – € 2,25) 
determinado para o presente ano lectivo. 
 
(…) 
 
Para o próximo ano civil (2010), tendo por base a previsão 
dos dias não lectivos (43 dias), o custo médio das refeições 
(escalão A – € 0,98: escalão B – € 1,61; escalão C – € 2,25) 
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e o número estimado de crianças a usufruir do serviço 
(850), prevê-se que a aquisição deste serviço tenha um 
custo aproximado de € 47.405,35 (quarenta e sete mil 
quatrocentos e cinco euros e trinta cinco cêntimos), sem 
Iva, propondo-se a sua inscrição no plano e orçamento de 
2010.(…)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NA 
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

 
 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO PROLONGAMENTO DE 
HORÁRIO -  ANO LECTIVO 2009-2010 

 
Formalização do Acordo de Cooperação, tripartido, na 
vertente prolongamento de horários, à semelhança do que 
já aconteceu no ano lectivo 2008/2009 e nos anos lectivos 
anteriores para a vertente alimentação, a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Odivelas, a Direcção Regional de 
Educação de Lisboa e Vale do Tejo e o Instituto de 
Segurança Social, I.P. – Centro Distrital de Lisboa, o qual 
estabelece as condições de financiamento e participação 
da Câmara Municipal no programa. Normas de 
Funcionamento do Prolongamento de horário da CAF na 
Educação Pré-escolar, de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2009/7564, de 2009-06-01, e nos 
termos da minuta de protocolo anexa à informação. 

 
 

“Componente de Apoio à Família (CAF) - 
Educação Pré-escolar 

 
Normas de Funcionamento do Prolongamento de 

Horário 
 

(Preâmbulo) 
 

Considerando: 
 
1. O princípio geral estabelecido na Lei-Quadro da 

Educação Pré-Escolar (Lei n.º 5/97, de 10 de 
Fevereiro), que considera a educação pré-escolar 
como a primeira etapa da educação básica no 
processo de educação ao longo da vida, sendo 
complementar da acção educativa da família, com a 
qual deve estabelecer estreita relação, favorecendo a 
formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, 
tendo em vista a sua plena inserção na sociedade 
como ser autónomo, livre e solidário.  

 
2. As atribuições cometidas às autarquias, pela lei 

159/99, de 14 de Setembro, em matéria de educação 
pré-escolar bem como, o facto de as autarquias ao 
longo do tempo, terem vindo a assumir um papel 
determinante na promoção de respostas no âmbito do 

apoio à família, diversificadas, em função das 
diferentes realidades locais. 

 
3. A recente transferência de atribuições e competências 

operada pelo Dec.Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho, 
em matéria de educação, em particular da 
Componente de Apoio à Família (CAF), na vertente 
do prolongamento de horário. 

 
4. Que a CAF, na educação pré-escolar, traduz-se na 

oferta de actividades de animação e acompanhamento 
das crianças que frequentam os estabelecimentos de 
educação pré-escolar da rede pública, antes e depois 
das actividades lectivas e durante as interrupções 
lectivas, de forma a assegurar um horário adequado às 
necessidades das famílias. 

 
5. Esta componente da educação pré-escolar deve ser 

comparticipada pelo Estado e pelas famílias de 
acordo com as condições socioeconómicas do 
agregado familiar, com o objectivo de promover a 
igualdade de oportunidades. 

 
Partindo destas premissas e com o objectivo de 
proporcionar uma resposta de natureza socioeducativa 
que, possa contribuir para assegurar o desenvolvimento 
harmonioso e global da criança, através de actividades 
pedagogicamente adequadas e complementares das 
aprendizagens ministradas no contexto lectivo, permitindo 
ainda, a organização de horários ajustados às necessidades 
das famílias, são elaboradas pela Câmara Municipal de 
Odivelas, as presentes normas de funcionamento de 
prolongamento de horário, enquadrado na Componente 
de Apoio à Família. 

 
(Disposição Introdutória) 

 
1. A Câmara Municipal de Odivelas, tem vindo a dar 

especial atenção ao aprofundamento das parcerias 
com os diferentes Agentes Educativos, no sentido de 
responder de forma eficaz, às necessidades 
socioeducativas dos alunos e das famílias. 

 
2. Algumas Associações de Pais e Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS´S), numa 
perspectiva de rentabilização de sinergias e de 
recursos dinamizam os prolongamentos de horário, 
nos estabelecimentos de educação pré-escolar, da rede 
pública do Concelho de Odivelas. 

 
3. A Câmara Municipal de Odivelas pretende manter e 

aprofundar esta metodologia, que tem revestido 
especial importância nas respostas oferecidas no 
âmbito da CAF. 

 
II 

(Do Âmbito e Objectivos do Programa) 
 

No prolongamento de horário da Componente de Apoio 
à Família pretende-se: 
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1. Adaptar os tempos de permanência das crianças no 
Jardim-de-infância, às necessidades das famílias e 
simultaneamente garantir que as actividades sejam 
pedagogicamente ricas. 

 
2. Assegurar o acompanhamento e promover a 

ocupação das crianças antes e ou depois das 
actividades educativas, nos tempos lectivos e ou 
durante os períodos de interrupção lectiva, num 
período máximo de 11 meses por ano. 

 
III 

(Dos Destinatários) 
 

São destinatários das presentes normas os Agrupamentos 
de Escola da rede pública do Concelho de Odivelas, as 
Associações de Pais e as IPSS’S que se queiram constituir 
como entidades gestoras do serviço de prolongamento de 
horário, nos estabelecimentos de educação pré-escolar da 
rede pública do Concelho de Odivelas. 
 

IV 
(Dos Beneficiários) 

 
São beneficiários do serviço de prolongamento de horário, 
crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a 
idade de ingresso no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico, 
que frequentam os estabelecimentos de educação pré-
escolar da rede pública do Concelho de Odivelas. 

 
V 

(Da Candidatura) 
 

1. Podem candidatar-se à gestão do serviço de 
prolongamento de horário os Agrupamentos de 
Escola da rede pública do Concelho de Odivelas, as 
Associações de Pais e as IPSS’S. 

 
2. Nas situações em que os Agrupamentos de Escola 

não se constituam como entidades candidatas, a 
entidade candidata terá de apresentar a candidatura 
em parceria obrigatória com o respectivo 
Agrupamento de Escola. 

 
3. A entidade candidata, poderá prestar directamente o 

serviço de prolongamento de horário ou estabelecer 
parcerias com entidades terceiras com esse fim. 

 
4. As entidades candidatas responsabilizam-se, entre 

outros, pela implementação e desenvolvimento do 
prolongamento de horário, de acordo com as 
necessidades das famílias e as possibilidades dos 
edifícios escolares. 

 
5. A Câmara Municipal de Odivelas constitui-se como 

entidade promotora, competindo-lhe, entre outros, 
comparticipar financeiramente esta vertente da CAF, 
nos termos estabelecidos no protocolo de cooperação 
celebrado entre o Ministério da Educação, o 
Ministério do Trabalho e Solidariedade e a Associação 

Nacional de Municípios, de modo a viabilizar a 
frequência de todas as crianças, atendendo ao nível 
sócio económico das famílias. 

 
6. A Câmara Municipal de Odivelas, enquanto entidade 

promotora, realizará o controlo financeiro do 
Programa, em estreita colaboração com todos os 
parceiros envolvidos.  

 
VI 

(Da Organização e funcionamento) 
 

1. Sem prejuízo da normal duração semanal e diária das 
actividades educativas na educação pré-escolar, a CAF 
realiza-se obrigatoriamente até às 17h30, podendo a 
oferta de actividades ser extensível ao período que 
antecede o início das actividades educativas do jardim 
de infância. 

 
2. A oferta da CAF não deverá exceder as 5h00 diárias, 

podendo organizar-se entre as 7h30/ 9h00 e as 
15h30/ 19h00 durante os tempos lectivos.  

 
3. Em caso de necessidade das famílias poderá haver 

flexibilização do horário estabelecido no ponto 
anterior, devendo este ser comunicado aos 
encarregados de educação no início do ano lectivo.  

 
4. A planificação das actividades de animação e apoio, a 

desenvolver no âmbito da CAF deverão ter em conta 
as necessidades das famílias, o Plano Anual de 
Actividades, o Projecto Educativo de 
Estabelecimento de Educativo, as Normas de 
Funcionamento da CAF e são da responsabilidade 
dos órgãos competentes dos Agrupamentos de Escola 
em parceria com a entidade gestora da CAF. 

 
5. A planificação da CAF deve ser comunicada aos 

encarregados de educação no momento da inscrição, 
sendo que a inscrição nas actividades da CAF é 
facultativa. Todavia, verificando-se a inscrição, a 
frequência é obrigatória. 

 
6. A planificação da oferta das actividades da CAF, deve 

envolver obrigatoriamente a educadora titular do 
grupo, e deve ter em conta os recursos físicos e 
humanos existentes.  

 
7. Na ausência de instalações que estejam 

exclusivamente destinadas à CAF, devem ser 
mobilizados todos os espaços existentes nas 
instalações escolares, sendo que as salas de actividades 
de animação e apoio à família, deverão ter uma 
frequência superior a 15 crianças. 

 
8. A abertura, o fecho a vigilância dos recreios e a 

limpeza das instalações, é da responsabilidade da 
entidade candidata da CAF, em articulação com o 
Agrupamento de Escola quando este não se apresente 
como entidade candidata. 
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9. Compete à entidade candidata a disponibilização do 
material didáctico e de desgaste rápido, necessário à 
viabilização das actividades no âmbito das CAF. 

 
10. Compete aos educadores titulares de grupo assegurar 

a supervisão pedagógica e o acompanhamento da 
execução das actividades de animação de apoio à 
família – CAF, entendendo-se por supervisão 
pedagógica, a que é realizada no âmbito da 
componente não lectiva de estabelecimento. 

 
11. A monitorização, acompanhamento e avaliação do 

Programa de CAF é da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Odivelas em parceria com os 
Agrupamentos de Escolas e as entidades candidatas à 
CAF. 

 
VII 

(Das Comparticipações financeiras) 
 

1. A Câmara Municipal de Odivelas atribuirá uma 
comparticipação financeira às famílias que será 
transferida para as entidades gestoras da CAF, na 
vertente prolongamento de horário, de acordo com as 
normas constantes no Plano de Acção Social e 
Transportes Escolares (Anexo I - Acção Social 
Escolar, Parte B – Normas da Componente de Apoio 
à Família, Capítulo V – ponto 2.). 

 
2. O cálculo da comparticipação financeira para as 

entidades gestoras será efectuado de acordo com o 
critério do valor máximo de referência mensal de € 
75,00 por criança, bem como em função dos 3 
escalões de Apoio (Anexo I - Acção Social Escolar, 
Parte B – Normas da Componente de Apoio à 
Família, Capítulo IV) definidos de acordo com o 
posicionamento do agregado familiar para efeitos de 
atribuição do abono de família. 

 
3. A CMO procederá à transferência de verbas para a 

entidade gestora, no âmbito do desenvolvimento das 
Actividades de Animação na Componente de Apoio à 
Família, tendo por base o número de crianças 
inscritas na CAF, a relação das despesas efectuadas, 
acompanhada das respectivas facturas ou recibos, a 
enviar à Câmara Municipal, no final de cada período 
lectivo, a fim de se proceder a eventuais acertos em 
transferências subsequentes. 

 
VIII 

(Do Processo de Candidatura) 
 

As candidaturas à CAF na Educação Pré-escolar, na 
vertente prolongamento de horário, far-se-ão até 30 dias 
após a data da abertura das candidaturas, junto da Câmara 
Municipal de Odivelas, pelas entidades candidatas e por 
Estabelecimento de Ensino, mediante: 
 

a) Preenchimento dos formulários de candidatura e 
formulário específico de apoio (Plano de Acção Social 
e Transportes Escolares - Capítulo V); 

b) Apresentação do Plano Anual de Actividades do 
Estabelecimento de Ensino; 

c) Projecto Educativo de Estabelecimento de Ensino; 
d) Planificação das actividades de animação no âmbito 

da CAF que deverá contemplar obrigatoriamente: 
 
o Planificação da actividade 
o Horário funcionamento e carga horária 
o Espaços/ local 
o Recursos humanos afectos 
o Tipificação da supervisão e acompanhamento 
o Nº alunos por grupo/ por actividade 
 
e) Apresentação dos Acordos de Colaboração 

celebrados entre a entidade candidata e o respectivo 
Agrupamento de Escola, nas situações em que o 
Agrupamento de Escola não se constituir como 
entidade candidata, que deverá contemplar 
obrigatoriamente: 

 
Planificação da actividade 
Horário funcionamento 
Espaços/ local 
Recursos humanos afectos 
Tipificação da supervisão e acompanhamento 
Nº alunos por grupo/ por actividade 
Responsabilidades de cada parte 

 
IX 

(Das Inscrições) 
 

Os Encarregados de Educação interessados na inscrição 
dos seus educandos deverão formalizar a sua inscrição de 
acordo com o Plano de Acção Social e Transportes 
Escolares - Capítulo V. 

 
X 

(Situações Omissas) 
 

As situações omissas não previstas nas presentes normas, 
e que necessitem de ser supridas, serão analisadas e 
resolvidas, pontualmente, pela Câmara Municipal de 
Odivelas.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR 

 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO (AEC) 

ANO LECTIVO 2009/10 
 

Programa de Generalização do Inglês e Actividades de 
Enriquecimento Curricular para o 1º Ciclo – AEC, para o 
ano lectivo 2009/2010, insere-se no esforço de 
implementação do conceito de “escola a tempo inteiro” e 
tem em vista cumprir os seguintes objectivos: garantir um 
conjunto de actividades gratuitas que contribuam para a 
aquisição de aprendizagens enriquecedoras e 
complementares do currículo dos alunos da rede púbica, 
adaptar o funcionamento da escola à necessidade das 
famílias, alargando o tempo de permanência na escola por 
parte dos seus educandos, de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2009/7982, de 2009-06-08. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO 
 

 
 

REGULAMENTO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 
SUBTERRÂNEO DA RUA PROFESSOR DR. EGAS MONIZ 

 
Regulamento do Parque de Estacionamento Subterrâneo 
da Rua Prof. Dr. Egas Moniz, de acordo com o proposto 
na informação nº interno/8208/2009, de 2009-06-18, e 
nos termos do regulamento anexo à informação, com a 
supressão do nº 3 do Artº 39 do referido Regulamento. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO 
 

 
 

WORKSHOP DE PEDRA 2009 
 

Protocolo de colaboração a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e a Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa, para realização do Workshop de 
Pedra 2009, evento que terá a duração de 10 dias úteis, a 
decorrer entre 6 e 17 de Julho de 2009, nos Viveiros 
Municipais de Famões, em Odivelas, visa criar um 

conjunto de esculturas para colocação no Espaço Público, 
de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2009/8178, de 2009-06-17, e nos termos da 
minuta de protocolo anexa à informação. 

 
 

“Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e a Faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa 
 

Introdução 
 
O espaço público exerce grande influência na qualidade de 
vida das populações, sendo a sua qualificação um dos 
maiores desafios que actualmente se impõem às 
autarquias. Num território com as características do 
Concelho de Odivelas - com um cariz essencialmente 
urbano resultante de fenómenos demográficos (ocorridos 
nos últimos 20-40 anos) que inviabilizaram a aplicação das 
medidas de planeamento mais desejáveis - esta 
necessidade é ainda mais expressiva exigindo uma acção 
urgente. 
 
A Arte Pública tem, quer actualmente, quer no contexto 
histórico, um papel fundamental na estruturação do 
território urbano e na qualificação do espaço público, 
sendo um potencial gerador de pólos de vivência social e 
cultural e revestindo-se de grande importância na 
promoção e afirmação da identidade dos espaços. 
 
O presente protocolo pretende dar resposta aos desafios 
da qualificação o espaço público, bem como da 
construção património para o futuro, propondo, para tal, 
o estabelecimento de uma parceria com a Faculdade de 
Belas Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), uma das 
mais conceituadas Instituições Académicas nacionais, no 
âmbito das artes plásticas. Esta colaboração permitirá à 
Câmara Municipal de Odivelas beneficiar do apoio 
científico, técnico e académico indispensável à 
concretização de um projecto desta natureza. 
 
A produção das esculturas, em pedra mármore (um 
material português de uso tradicional), será concretizada 
num Workshop da Pedra com a duração de duas semanas 
(de 6 a 17 de Julho), em regime de trabalho intensivo, 
contando com a colaboração dos alunos de 3º e 4º ano do 
curso de Escultura a frequentarem a cadeira de 
Laboratório de Pedra e do respectivo Professor 
(responsável pela cadeira). 
 
Esta iniciativa proporcionará por outro lado, aos alunos 
da FBAUL uma experiência extremamente enriquecedora, 
tanto do ponto de vista curricular como profissional, uma 
vez que serão criadas condições de trabalho intensivo e 
cooperativo, dificilmente exequíveis dentro da estrutura 
formal do currículo.  
 
Esta cooperação traduz-se, portanto, em vantagens 
significativas e mútuas, promovendo o diálogo 
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institucional, e tendo como principal objectivo a 
prossecução do interesse público. 
 
É importante referir que a intervenção no espaço público 
resultante deste Workshop, pode afirmar-se como uma 
forma de participação pública, visto que não segue a 
estrutura convencional de “encomenda de trabalho” sob 
um tema proposto, mas tratando-se antes de um convite 
aos artistas para “desenhar (n)o espaço”. Será dada 
liberdade criativa com as únicas premissas da produção de 
um projecto colectivo, e da adequação das esculturas ao 
espaço onde posteriormente serão integradas. 
 
A integração destas esculturas no Espaço Público de 
Odivelas deve ser entendida como um instrumento 
essencial no que respeita à promoção e dinamização 
culturais do Concelho e, sobretudo, como um 
investimento, naquilo que poderá revelar-se, como 
Património de Odivelas para o futuro. 
 
Pelo exposto, nos termos da alínea b), do nº 4 do artigo 
64 da lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
da lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, celebra-se o presente  

 
 

Protocolo de colaboração 
 

Entre: 
 
Primeiro Outorgante: Câmara Municipal de Odivelas 
(CMO), com sede nos Paços do Concelho, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da Memória, 2675-
372 Odivelas, pessoa colectiva n.º 504 293 125, 
representada neste acto pela Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal, Dr.ª Susana de Carvalho Amador. 
 
e  
 
Segundo Outorgante, Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa (FBAUL), com sede no Largo da 
Academia Nacional de Belas-Artes, 1249-058 Lisboa, 
pessoa colectiva n.º 504035541, representada neste 
acto, pelo Sr. Presidente do Conselho Directivo, Professor 

Auxiliar Luís Jorge Gonçalves. 
 
Considerando: 
 
A intenção de ambas as outorgantes no desenvolvimento 
de laços de cooperação que permitam aproveitar sinergias 
recíprocas, de forma a criar uma mais valia na prossecução 
dos objectivos das instituições que representam, 
nomeadamente: 
 
1º) Promover a valorização do espaço público em 
Odivelas e o enriquecimento do Concelho do ponto de 
vista da cultura e do património; 
 
2º) Proporcionar o enriquecimento curricular da cadeira 
de Laboratório de Pedra, e consequentemente, dos 
respectivos alunos; 

É estabelecido o presente protocolo, que define os termos 
de colaboração entre os outorgantes, na realização de um 
Workshop da Pedra a realizar-se entre 6 e 17 de Julho no 
Concelho de Odivelas. 

 
Cláusula 1ª 

(Condições Gerais e Objecto) 
 

1. Ambos os outorgantes se comprometem a criar as 
condições necessárias para a realização do (Workshop 
de Pedra). 

 
2. Este evento terá a duração de 10 dias úteis, a decorrer 

entre 6 e 17 de Julho de 2009, nos Viveiros 
Municipais de Famões, em Odivelas e visa criar um 
conjunto de esculturas para colocação no Espaço 
Público. 

 
Cláusula 2ª 

(Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a: 
 
1. Assegurar o pagamento de uma verba no valor de 

4900€ (quatro mil e novecentos euros), ao segundo 
outorgante, no prazo máximo de sessenta dias, a 
título de compensação pelo material de desgaste 
utilizado, bem como para aquisição de equipamento 
que permita aos alunos trabalharem em simultâneo, 
condição indispensável à concretização do trabalho 
no tempo previsto; 

 
2. Assegurar, antes do início do Workshop, o transporte 

de todo o equipamento e material necessário desde a 
FBAUL até ao local onde se realizará o Workshop, 
bem como assegurar o transporte inverso, 
imediatamente após o seu fim; 

 
3. Proporcionar aos alunos e ao Professor responsável, 

o transporte entre uma das estações de metro do 
Concelho a combinar (Odivelas ou Pontinha) para o 
local de realização do Workshop e o seu retorno à 
mesma estação no final do dia, bem como almoço em 
local próximo da área de trabalho; 

 
4. Financiar e organizar os almoços dos alunos e do 

professor responsável durante o tempo de realização 
do Workshop (valor estimado de 700€);  

 
5. Assegurar toda a logística e materiais necessários para 

a realização do Workshop, no local acordado para a 
realização do mesmo. 

 
 

Cláusula 3ª 
(Segundo Outorgante) 

 
O Segundo Outorgante compromete-se a: 
 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano X - N.º 12 7 de Julho de 2009 23 

 

1. Assegurar a presença assídua dos alunos, 
acompanhados por um professor responsável, bem 
como a pontualidade necessária a que não tenham 
que ser feitas mais viagens do que as estritamente 
necessárias no início e final do dia, sob pena de perda 
do transporte que a Câmara Municipal de Odivelas 
assegurar, nos termos do ponto 3, da Cláusula 
anterior; 

 
2. Garantir a aquisição do material de desgaste e 

equipamentos necessários, previstos no ponto 1 da 
cláusula anterior; 

 
3. Ceder ao primeiro outorgante todos os direitos sobre 

as Esculturas que forem produzidas; 
 
4. Promover o empenho e compromisso na execução 

dos trabalhos de forma concordante com os 
objectivos propostos pela CMO, nomeadamente o da 
valorização do espaço público do Concelho de 
Odivelas. 

 
Primeiro Outorgante 
Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Susana de 
Carvalho Amador. 
 
______________________ 
__ / __ / 2009 
 
Segundo Outorgante 
Sr. Presidente do Conselho Directivo, Professor Auxiliar 

Luís Jorge Gonçalves 
 
______________________ 
____/____/ 2009” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

DESANEXAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO 
 

 
 

DESANEXAÇÃO DE DUAS PARCELAS DE TERRENO 
SITAS NO CASAL DA CAROCHIA, RAMADA 

 
Desanexação, de acordo com o proposto na informação 
nº interno/2009/08007, de 2009-06-15, da Parcela “B” 
com uma área de 15.427,60 m2, sita no Casal da Carochia, 
Ramada, registada na Conservatória do Registo Predial a 
favor do Município de Odivelas na Ficha 1448 da 
Freguesia da Ramada e inscrita a favor do mesmo na 
matriz predial urbana, sob o artigo 11659 da Freguesia de 
Odivelas, das seguintes parcelas: 
 
 
 
 

Parcelas Área (m2) Confrontações 

Parcela B1 5.684,00 

Norte: Rua B 
Sul: Domínio Público 
Nascente: Parcela B2 
Poente: Rua B 

Parcela B2 2.442,00 

Norte: Rua B 
Sul: Domínio Público 
Nascente: Domínio 
Público 
Poente: Parcela B1 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REVERSÃO DE PARCELA 
 

 
 

REVERSÃO DE PARTE DA PARCELA DENOMINADA POR 
“QUINTA DE SÃO CARLOS” EM CANEÇAS 

 
Nos termos do art. 64°, n.º 7, al. d) da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro e pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, aceitar 
a reversão de 1000,00m2, a desanexar do prédio urbano, 
denominado Quinta de São Carlos, em Caneças, cedido 
em direito de superfície à Igreja de Caneças, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas, sob a ficha 
n.º 1633, da freguesia de Caneças e omisso na matriz, 
confrontando a norte com parcela de São Carlos, a sul 
com Rodoviária Nacional, a nascente com Extensão da 
Escola EB 2 e 3 e a poente com Traseira da Azinhaga do 
Pinhal, de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2009/8270, de 2009-06-18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE MATERIAL DIDÁCTICO E 
FUNDO DE MANEIO AOS JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS DO 
1º CICLO DA REDE PÚBLICA PARA O ANO LECTIVO 2009/2010 
 
Atribuição de Subsídio de Material Didáctico e Fundo de 
Maneio aos Jardins-de-Infância e Escolas do 1º Ciclo da 
Rede Pública, para o ano lectivo 2009/2010, de acordo 
com o proposto na informação nº interno/2009/7854, de 
2009-06-05. 
 
 
A) Subsídio de Material Didáctico 
 
Este subsídio destina-se à aquisição de jogos, livros 
infantis, e todo o tipo de materiais que estimulem o 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
24 7 de Julho de 2009 Ano X - N.º 12 

 

desenvolvimento cognitivo, facilitem as aprendizagens e 
favoreçam a fantasia, o jogo simbólico e a criatividade. 
 
Subsídio de Material Didáctico para Jardins de Infância 
 
Para os Jardins-de-infância considera-se o montante de € 
420,10 por sala de actividade, para aquisição de Material 
Didáctico. 
 

Nº. de Jardins 
de Infância 

Total de salas de 
Actividade nos 

Jardins de Infância 

Verba total a disponibilizar 
em função do nº. de salas de 
Actividade e do nº. de Jardins 
de Infância existentes 

18 43 € 18.064,30 

 
Subsídio de Material Didáctico para Escolas do 1º Ciclo 
do Ensino Básico 
 
Para as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico considera-se 
um valor inicial por Escola, para aquisição de bens de 
utilização comum, ao qual acresce o valor determinado em 
função do número de turmas, de acordo com a seguinte 
fórmula € 378,12 + ( € 119.85 x Nº de turmas ). 
 

Nº. de 
Escolas do 1º 

Ciclo do 
Ensino Básico 

Total de turmas 
nas Escolas do 1º 
Ciclo do Ensino 

Básico 

Verba total a disponibilizar 
em função do nº. de turmas e 
das Escolas do 1º Ciclo 
existentes 

29 249 € 40.808,13 

 
Subsídio de Fundo de Maneio 
 
Trata-se de um subsídio que tem como objectivo fazer 
face às despesas com a aquisição de materiais de apoio e 
de desgaste rápido, utilizado em contexto de sala de aula, 
na acção pedagógica directa (papéis, colas, tecidos, tintas, 
fotocópias, tinteiros de impressora, entre outros), assim 
como fazer face às despesas do uso e conservação de 
equipamentos audiovisuais e informáticos existentes nos 
Estabelecimentos de Ensino. 
 
Subsídio de Fundo de Maneio para Jardins de Infância 
 
Para o apoio aos Jardins-de-infância foi considerado um 
valor de € 360,10 por sala de actividade. 
 

Nº. de Jardins 
de Infância 

Total de salas de 
Actividade nos 

Jardins-de-infância 

Verba total a disponibilizar 
em função do nº. de salas de 
Actividade e do nº. de Jardins 
de Infância existentes 

18 43 € 15.484,30 

 
Subsídio de Fundo de Maneio para Escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico 
 
Para as Escolas do 1º Ciclo foi considerado um valor 
inicial por Escola para aquisição de bens de utilização 
comum, acrescido de um valor determinado em função do 
número de turmas que as frequentam, obedecendo à 
seguinte fórmula € 210.33 + ( € 87.79 x Nº de turmas ). 

Nº. de 
Escolas do 1º 

Ciclo do 
Ensino Básico 

Total de turmas 
nas Escolas do 1º 
Ciclo do Ensino 

Básico 

Verba total a disponibilizar 
em função do nº. de turmas e 
das Escolas do 1º Ciclo 
existentes 

29 249 € 27.959,28 

 
Subsídio de Material Didáctico 
 
Escolas do 1º Ciclo 
do Ensino Básico 

€ 40.808,13 Verba a cabimentar 

Jardins de infância € 18.064,30  

TOTAL € 58.872,43 € 62.000,00 

 
Subsídio de Fundo de Maneio 
 
Escolas do 1º Ciclo 
do Ensino Básico 

€ 27.959,28 Verba a cabimentar 

Jardins de infância € 15.484,30  

TOTAL € 43.443,58 € 47.000,00 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

APOIO À REALIZAÇÃO DO II TORNEIO INTERNACIONAL DE 
FUTEBOL JUVENIL DO ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, datado de 2009-06-18, exarado na 
informação nº interno/2009/8184, de 2009-06-17, de 
alteração ao apoio à realização do II Torneio Internacional 
de Futebol Juvenil do Odivelas Futebol Clube, na forma 
de aquisição do Serviço de Refeições, aprovado na 10ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 20 de Maio de 2009, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 10 de 2009, página 16), no 
valor de 4.612,50€ (quatro mil seiscentos e doze euros e 
cinquenta cêntimos), já com IVA incluído à taxa de 12%, 
passando o mesmo para o valor de €7.705,08 (sete mil 
setecentos e cinco euros e oito cêntimos) IVA incluído. 
 
(Ratificado por maioria) 

 
 
 

ESCOLA AGRÍCOLA D. DINIS – PAIÃ 
SUBSÍDIO PARA PREPARAÇÃO DO PISO DO PICADEIRO 

 
Atribuição de um subsídio no valor de € 137,50 (cento e 
trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), à Escola 
Agrícola D. Dinis – Paiã, de forma a suportar os custos 
com a preparação do piso do picadeiro, no âmbito da 
parceria com a Câmara Municipal de Odivelas na 
realização do projecto “Hipoterapia em Odivelas”, de 
acordo com o proposto na informação nº 
interno/2009/8092, de 2009-06-16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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GRUPO DANÇAS E CANTARES DO CASAL DO RATO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição ao Grupo de Danças e Cantares do Casal do 
Rato, no âmbito do PACO – Programa de Apoio aos 
Agentes Culturais do Concelho de Odivelas – Programa 
D, de um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em 
veículo municipal no dia 11 de Julho de 2009, para 
deslocação à freguesia de Afife, concelho de Viana do 
Castelo, de acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2008/7729, de 09-06-03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DO POMARINHO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição ao Grupo Desportivo e Recreativo do 
Pomarinho, no âmbito do PACO – Programa de Apoio 
aos Agentes Culturais do Concelho de Odivelas – 
Programa D, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal no dia 8 de Agosto de 2009, 
para deslocação à freguesia de São Miguel de Souto, 
concelho de Santa Maria da Feira, de acordo com o 
proposto na informação n.º interno/2008/7584, de 09-06-
02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DO POMARINHO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição ao Grupo Desportivo e Recreativo do 
Pomarinho, no âmbito do PACO – Programa de Apoio 
aos Agentes Culturais do Concelho de Odivelas – 
Programa D, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal no dia 25 de Outubro de 
2009, para deslocação à freguesia de Perafita, concelho de 
Matosinhos de acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2008/7618, de 09-06-02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DO POMARINHO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição ao Grupo Desportivo e Recreativo do 
Pomarinho, no âmbito do PACO – Programa de Apoio 
aos Agentes Culturais do Concelho de Odivelas – 
Programa D, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal no dia 8 de Novembro de 
2009, para deslocação à freguesia de São João da Talha, 
concelho de Loures, de acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2008/7625, de 09-06-02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

ASSOCIAÇÃO DOS ORIGINÁRIOS DO TOGO EM PORTUGAL 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição à Associação dos Originários do Togo em 
Portugal, no âmbito do PAESO – Programa de Apoio às 
Entidades Sociais de Odivelas – Subprograma D, de um 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal nos dias 12 de Julho, 9 de Agosto e 13 de 
Setembro de 2009, para deslocação ao Porto, Aveiro e 
Coimbra, de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2009/7238, de 2009-06-15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL, GRUPO 11 DE 
ODIVELAS - CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição à Associação dos Escoteiros de Portugal – 
Grupo 11 de Odivelas, no âmbito do PAJO – Programa 
de Apoio ao Associativismo Juvenil do Concelho de 
Odivelas – Programa D, de um apoio, sob a forma de 
transporte, a realizar em veículo municipal nos dias 24 e 
28 de Julho de 2009, para deslocação a Coimbra, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/7945, de 2009-06-08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO GUIAS DE PORTUGAL, 1ª COMPANHIA DE 
ODIVELAS - CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição à Associação Guias de Portugal – 1ª 
Companhia de Odivelas, no âmbito do PAJO – Programa 
de Apoio ao Associativismo Juvenil do Concelho de 
Odivelas – Programa D, de um apoio, sob a forma de 
transporte, a realizar em veículo municipal no dia 8 de 
Julho de 2009, para deslocação a Melides, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2009/8117, de 
2009-06-16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

IGREJA PAROQUIAL DA RAMADA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, datado de 2009-06-15, exarado na 
informação nº interno/2009/7908, de 2009-06-08, para 
atribuição à Igreja Paroquial da Ramada, de um apoio, sob 
a forma de transporte, a realizar em veículo municipal no 
dia 20 de Junho de 2009, para deslocação ao Bombarral. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DE FAMÕES 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição ao Centro Comunitário Paroquial de Famões, 
no âmbito do PAESO – Programa de Apoio às Entidades 
Sociais de Odivelas – Subprograma D, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal nos 
dias 10 de Julho de 2009, para deslocação a Coimbra, de 
acordo com o proposto na informação nº 
interno/2009/8231, de 2009-06-18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E 
IDOSOS DO BAIRRO DE SANTO ELOY 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL. 
 

Atribuição a Associação de Reformados Pensionistas e 
Idosos do Bairro de Santo Eloy, no âmbito do PAESO – 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas – 
Subprograma D, de um apoio, sob a forma de transporte, 
a realizar em veículo municipal no dia 5 de Julho de 2009 
para deslocação a Peniche, de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2009/8316, de 2009-06-19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO DE DIA PARA A TERCEIRA IDADE DE OLIVAL BASTO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição ao Centro de Dia para a Terceira Idade de 
Olival Basto, no âmbito do PAESO – Programa de Apoio 
às Entidades Sociais de Odivelas – Subprograma D, de 
um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal nos dias 11 de Julho de 2009, para deslocação a 
Peniche, de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2009/8275, de 2009-06-19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO CASA DE REPOUSO DA ENFERMAGEM 
PORTUGUESA - CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição à Associação Casa de Repouso da Enfermagem 
Portuguesa, no âmbito do PAESO – Programa de Apoio 
às Entidades Sociais de Odivelas – Subprograma D, de 
um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal nos dias 6 a 10 de Julho de 2009, para 
deslocação à Parede, concelho de Cascais, de acordo com 
o proposto na informação nº interno/2009/8313, de 
2009-06-19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

COMUNIDADE ISLÂMICA DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição à Comunidade Islâmica de Odivelas, de um 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal nos dias 1 e 7 de Julho de 2009, para deslocação 
a Santiago do Cacém e a Montargil, de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2009/8223, de 2009-
06-18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

BAIRRO FLOR DO MINHO, FREGUESIA DE CANEÇAS 
PROPOSTA DE RECEPÇÃO DEFINITIVA DAS 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO E LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO 
 

Recepção definitiva das obras de urbanização do Bairro 
Flor do Minho, Freguesia de Caneças, processo n.º 
41817/RC, alvará de licença de loteamento n.º 6/2001, de 
acordo com o proposto a fls. 1663 do processo, na qual se 
encontra exarado o despacho da Senhora Presidente, e 
nos termos do Auto de Vistoria a fls. 1657 a 1660 e da 
informação técnica n.º 72/JRS/DGOU/DRU/09, do 
processo referido em epígrafe, nas condições que se 
seguem: 
 
Prescindir da fase de recepção provisória das obras de 
urbanização, uma vez que as infra-estruturas se encontram 
consolidadas há alguns anos. 
 
Receber definitivamente as obras de urbanização com a 
homologação do auto de vistoria. 
 
Libertar a caução no valor de € 102.566,90 (cento e dois 
mil, quinhentos e sessenta e seis euros e noventa 
cêntimos), prestada por hipoteca voluntária sobre todos 
os lotes, na condição de não serem autorizadas as 
libertações das garantias prestadas por lotes, cujas 
comparticipações à Comissão de Administração Conjunta 
estejam em mora 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO DAS FONTAINHAS, FREGUESIA DE FAMÕES 
RECEPÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO E LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO 
 

Recepção definitiva das obras de urbanização do Bairro 
das Fontainhas, na Freguesia de Caneças, processo n.º 
38776/RC, alvará n.º 2/99, de acordo com o proposto a 
fls. 1990 do processo, na qual se encontra exarado o 
despacho da Senhora Presidente, e nos termos do Auto de 
Vistoria a fls. 1981 a 1985 e da informação técnica n.º 
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108/PC/DGOU/DRU/09, do processo referido em 
epígrafe, nas condições que se seguem: 
 
Prescindir da fase de recepção provisória das obras de 
urbanização, uma vez que as infra-estruturas se encontram 
consolidadas há alguns anos. 
 
Receber definitivamente as obras de urbanização com a 
homologação do auto de vistoria. 
 
Libertar a caução no valor de € 160.361,99 (cento e 
sessenta mil, trezentos e sessenta e um euros e noventa e 
nove cêntimos), prestada por hipoteca voluntária sobre 
todos os lotes, na condição de não serem autorizadas as 
libertações das garantias prestadas por lotes, cujas 
comparticipações à Comissão de Administração Conjunta 
estejam em mora. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO CASAL NOVO, FREGUESIA DE CANEÇAS 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 1/2005 

RELATIVA AOS LOTES 274H E 852 
 

Alteração ao alvará de loteamento nº 1/2005, processo n.º 
882/LO/GI, Bairro do Casal Novo, Freguesia de 
Caneças, relativa aos lotes 274H e 852, de acordo com o 
proposto a fls. 8632 do processo, na qual se encontra 
exarado o despacho da Senhora Presidente, nos termos da 
informação nº 20/JS/DRU/DGOU/09. 
 

 
 

 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

URBANIZAÇÃO DA QUINTA DO SEGULIM, FAMÕES 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL DA ZONA 3 DAS 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO – ALVARÁ DE LOTEAMENTO 03/03 
 

Homologação do Auto de Vistoria constante a fls. 2600 
do processo n.º 24.797/L/OC, recepção provisória parcial 
da zona 3 das obras de urbanização na Quinta do Segulim 
em Famões, de acordo com o proposto a fls. 2602 do 
processo, na qual se encontra exarado o despacho da 
Senhora Presidente, nos termos reproduzidos nas 
informações técnicas nº 030/DPUPE/TP/09 e fls 2601 
constante do processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

BAIRRO NOVO DE SANTO ELOY, LOTE 69, PONTINHA 
PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DA TMU E 

COMPENSAÇÃO POR ÁREA PARA EQUIPAMENTO EM FALTA 
 

Deferimento do pedido solicitado pelo proprietário do 
lote 69 do Bairro Novo de Santo Eloy na Pontinha, 
Manuel Baltazar Cristina, de pagamento em quatro 
prestações trimestrais iguais, das taxas de reconversão do 
bairro no valor total de €6.432,12 (seis mil e quatrocentos 
e trinta e dois euros e doze cêntimos), a contar da data da 
notificação ao requerente da deliberação de Câmara, bem 
como a dispensa da prestação de caução, nos termos e de 
acordo com o proposto na informação nº 
26/SVM/DGOU/DRU/2009, de 2009-06-01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PROTOCOLOS 
 

 
 

LISBOAGÁS – SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE 
GÁS DE LISBOA, S.A. 

 
Protocolo a celebrar entre o Município de Odivelas e a 
LisboaGás – Sociedade Distribuidora de Gás de Lisboa, 
S.A.. O presente protocolo define as regras aplicáveis à 
execução das seguintes obras pela LisboaGás na área do 
concelho de Odivelas nos termos da Concessão 
identificada no Considerando do protocolo: construção 
das infra-estruturas da rede regional de distribuição de gás 
natural em média e baixa pressão, a jusante das estações 
de redução de pressão e medida de 1.ª classe; colocação de 
redes de tubagem para distribuição de gás natural; 
construção de todas as demais infra-estruturas necessárias 
à operação da rede regional de distribuição de gás natural 
em média e baixa pressão e de ligação a outras redes ou a 
clientes finais, de acordo com a proposta da Senhora 
Presidente, datada de 18 de Junho de 2009, e nos termos 
da Minuta de protocolo anexa à proposta. 

 
 

“Minuta de Protocolo 
 

Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede nos Paços do 
Concelho, sitos na Quinta da Memória, Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, 2675 - 372 Odivelas, neste acto 
representada pela Sr.ª Dr.ª Susana de Carvalho Amador, 
na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, de ora em diante designada CMO, 
 
E 
 
LISBOAGÁS - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GÁS 
NATURAL DE LISBOA, S.A., com sede na Rua Tomás da 
Fonseca, Torre C, 1600-209 Lisboa, com o capital social 
de € xxxxxxxxxx, pessoa colectiva e matrícula na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o 
número xxx xxx xxx, neste acto representada por Carlos 
Augusto, na qualidade de Administrador Delegado, de ora 
em diante designada LISBOAGÁS, 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
(i) Por Contrato de xx.xx.xxxx foi atribuída à 
LISBOAGÁS, em regime de exclusivo, a concessão da 
exploração, em regime de serviço público, da rede de 
distribuição de gás natural da Região de Lisboa, bem 
como a respectiva construção e instalação das obras e 
equipamentos necessários à prossecução do objecto da 
concessão; 
 
(ii) Em 11.04.2008, com produção de efeitos a partir de 01 
.01.2008, foi modificado o Contrato de Concessão 
identificado no Considerando (i) tendo sido atribuída à 
LISBOAGÁS, em regime de exclusivo, a concessão da 
distribuição de gás natural em baixa e média pressão, em 
regime de serviço público, na área da concessão 
identificada na cláusula 4.ª do mesmo contrato; 
 
(iii) A área da concessão atribuída à LISBOAGÁS abrange 
o concelho de Odivelas; 
 
(iv) Nos termos do disposto na Cláusula 2ª do Contrato 
de Concessão acima identificado no Considerando (ii), 
inclui-se no objecto da concessão a construção, a 
manutenção, a operação e a exploração de todas as infra-
estruturas que integram a Rede Nacional de Distribuição 
de Gás Natural (RNDGN), na área correspondente à 
concessão e as instalações necessárias para a sua operação; 
 
(v) As infra-estruturas que integram a RNDGN 
compreendem as redes regionais de distribuição de gás 
natural em média e baixa pressão, a jusante das estações 
de redução de pressão e medida de 1.ª classe, e todas as 
demais infra-estruturas necessárias à respectiva operação e 
de ligação a outras redes ou a clientes finais; 
 
(vi) De acordo com o disposto no artigo 8.°, n.º 1, alínea 
c) do Decreto-Lei n.º 140/2006, de 26 de Julho, são 
direitos das concessionárias da RNDGN “Utilizar, nos 
termos legalmente fixados, os bens do domínio público ou 
privado do Estado e de outras pessoas colectivas públicas 
para o estabelecimento ou passagem das infra-estruturas 
ou instalações integrantes das concessões”; 
 
(vii) A CMO e a LISBOAGÁS pretendem definir regras 
de colaboração no exercício das suas atribuições e 
competência, de forma a contribuir para o 
desenvolvimento do concelho e o bem-estar dos 
habitantes locais. 
 
É, livremente e de comum acordo, celebrado o presente 
PROTOCOLO, de que fazem parte os Considerandos 
supra e que se rege pelo disposto nas cláusulas seguintes: 
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Cláusula 1.ª 
Objecto 

 
O presente PROTOCOLO define as regras aplicáveis à 
execução das seguintes obras pela LISBOAGÁS na área 
do concelho de Odivelas nos termos da Concessão 
identificada no Considerando (ii): 
 
a) Obras de construção das infra-estruturas da rede 
regional de distribuição de gás natural em média e baixa 
pressão, a jusante das estações de redução de pressão e 
medida de 1.ª classe; 
b) Obras de colocação de redes de tubagem para 
distribuição de gás natural; 
c) Obras de construção de todas as demais infra-estruturas 
necessárias à operação da rede regional de distribuição de 
gás natural em média e baixa pressão e de ligação a outras 
redes ou a clientes finais. 

 
Cláusula 2.ª 

Construção das infra-estruturas da rede regional de 
distribuição de gás natural 

 
1 — A LISBOAGÁS compromete-se a apresentar à 
CMO, até ao dia 30 de Novembro de cada ano, o 
planeamento das obras de construção das infra-estruturas 
da rede regional de distribuição de gás natural a executar 
no ano seguinte no concelho de Odivelas. 
 
2 — O planeamento referido no número anterior é revisto 
pela LISBOAGÁS trimestralmente, em Fevereiro, Maio e 
Setembro, em função do desenvolvimento da execução 
efectiva dos trabalhos e das solicitações de abastecimento 
entretanto recebidas. 
 
3 — A realização concreta das obras de construção das 
infra-estruturas da rede regional de distribuição de gás 
natural identificadas na cláusula 1.ª será precedida do 
envio, para apreciação pelos serviços da CMO, dos 
respectivos projectos da rede e equipamentos, instruídos 
nos termos previstos no DL 555/99, de 16 de Dezembro 
para os procedimentos de comunicação prévia. 
 
4 — Compete à LISBOAGÁS, no processo de apreciação 
referido em 3 prestar todos os esclarecimentos que sejam 
solicitados pela CMO. 
 
6 — Ambas as entidades procurarão, no âmbito do 
processo de apreciação referido em, 3 chegar a soluções 
mutuamente aceitáveis para a concretização dos projectos 
apresentados. 
 
7 — Sem prejuízo de situações excepcionais devidamente 
justificadas, que imponham a necessidade de maior 
celeridade, ou cuja complexidade imponha maior 
morosidade, o processo de apreciação acima referido 
deverá cumprir os trâmites normais instituídos pela CMO 
e estar completo e deferido no prazo previsto no DL 
555/99, de 16 de Dezembro para os procedimentos de 
comunicação prévia. 

8 — Quer a execução de obras pela LISBOAGÁS, quer a 
ocupação do domínio público municipal no subsolo estão 
sujeitas às taxas previstas na Tabela de Taxas do 
Município de Odivelas. 
 
9 — A LISBOAGÁS reserva-se o direito, que a CMO 
reconhece, de contestar, judicial ou extrajudicialmente, o 
pagamento de quaisquer taxas de ocupação de subsolo 
que lhe venham a ser liquidadas pela CMO com base na 
Tabela de Taxas do Município de Odivelas. 

 
Cláusula 3.ª 

Trabalhos urgentes 
 

1 — A LISBOAGÁS, independentemente do disposto na 
cláusula 2.ª, pode realizar quaisquer trabalhos urgentes 
sem necessidade de comunicação prévia à CMO. 
 
2 — São considerados trabalhos urgentes os que 
coloquem em causa a segurança de pessoas e bens, ou do 
regular abastecimento da rede. 

 
Cláusula 4.ª 

Recepção das obras de construção ou reparação das infra-
estruturas da rede regional de distribuição de gás natural 

 
1. Concluídos os procedimentos de aprovação dos 
projectos entregues, a LISBOAGÁS deve comunicar à 
CMO com uma antecedência mínima de 5 dias o início 
das obras assim como a identificação do técnico 
responsável pela execução das mesmas. 
 
2. Uma vez concluídas as obras, o responsável técnico 
pelas mesmas deve informar por escrito s CMO e 
responsabilizar-se pela conformação das mesmas com os 
projectos aprovados e pela correcta reposição do espaço 
público. 
 
3 — A CMO pode reclamar contra as obras efectuadas 
desde que as mesmas não tenham respeitado as leis e 
regulamentos em vigor e/ou as regras da boa arte, ou 
quando a reposição se apresente defeituosa e não tenha 
seguido os trâmites acordados no âmbito do processo de 
apreciação referido na cláusula 2.ª. 
 
4 — A CMO obriga-se a informar a LISBOAGÁS, no 
prazo máximo de 30 dias após a comunicação, por parte 
desta entidade, da conclusão das obras, se existe 
necessidade de as mesmas serem rectificadas e por que 
forma. 
 
5 —  Caso a CMO não se pronuncie no prazo previsto no 
número anterior acerca da execução das obras objecto de 
vistoria, considera-se para todos os efeitos que aceita a 
boa execução das obras de construção das infra-estruturas 
da rede regional de distribuição de gás natural. 
 
6 — A LISBOAGÁS obriga-se a não receber 
provisoriamente, e a não dar a correspondente quitação ao 
empreiteiro, quaisquer obras ou trabalhos relativamente 
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aos quais a CMO tenha declarado não se encontrarem 
correctamente executadas e que, não obstante a inicial 
discordância da LISBOAGÁS, venham a ser consideradas 
como defeituosas pela Comissão de Acompanhamento 
referida na cláusula 6.ª do presente PROTOCOLO. 
 
7 — A LISBOAGÁS obriga-se a garantir a boa execução 
das obras efectuadas, por um prazo mínimo de 3 anos. 
 
8 — A obra realizada estará ao abrigo de garantia quanto a 
vícios ou deficiência de construção não patentes à data da 
sua conclusão, obrigando-se a LISBOAGÁS a não 
proceder à recepção definitiva da obra junto do seu 
empreiteiro sem ter decorrido o prazo referido no ponto 
7. 
 
9 — A CMO disporá do prazo máximo de 1 (um) mês, a 
contar após os três anos referidos em 7, para se 
pronunciar pela necessidade de realizar reparações, após o 
que a obra se considerará recepcionada definitivamente. 
 
10 — Sem prejuízo das formalidades referidas nos pontos 
anteriores, a CMO poderá a todo o tempo, dentro do 
prazo de garantia, reclamar do mau acabamento de obras 
em período de garantia. 

 
Cláusula 5.ª 

Reparação dos trabalhos 
 

1 — A LISBOAGÁS obriga-se a corrigir, a suas expensas, 
as obras de construção das infra-estruturas da rede 
regional de distribuição de gás natural por si realizadas no 
Município de Odivelas que a CMO considere não se 
encontrarem correctamente executadas, nos termos do 
disposto na Cláusula 4ª. 
 
2 — Para os efeitos do disposto no número anterior, a 
CMO comunicará à LISBOAGÁS para aceitação, por 
escrito, a lista das obras e defeitos que considera deverem 
ser corrigidos, ficando a LISBOAGÁS obrigada a iniciar 
os trabalhos de correcção no prazo de 30 dias a contar da 
aceitação da necessidade de realização dos mesmos, prazo 
que poderá ser prorrogado mediante prévia justificação, 
ou acordo mútuo. 
 
3 — A LISBOAGÁS envidará todos os esforços para 
reparar de imediato os defeitos que constituam algum tipo 
de risco para pessoas e bens. 
 
4 — Ao abrigo do presente protocolo a CMO deixará de 
solicitar à LISBOAGÁS a prestação de cauções 
relacionadas com a garantia das obras executadas. 

 
Cláusula 6.ª 

Comissão de Acompanhamento 
 

1 — A CMO e a LISBOAGÁS obrigam-se a constituir 
uma Comissão de Acompanhamento do presente 
PROTOCOLO, constituída no mínimo por dois 
elementos da CMO e um da LISBOAGÁS, que deve 

reunir semestralmente com início em [….], ou sempre que 
uma das partes invoque a respectiva necessidade. 
 
2 — A CMO designa como seus representantes (um 
elemento do DGOU e um elemento do DOMT) [..]. 
 
3 — A LISBOAGÁS designa como seu representante o 
Administrador […] 

 
Cláusula 7.ª 
Validade 

 
1 — O presente PROTOCOLO será válido pelo prazo de 
um ano, renovável automaticamente. 
 
2 — Qualquer das partes poderá denunciar, por escrito, o 
presente Protocolo em caso de incumprimento grave por 
parte do outro signatário. 
 
3 — As partes comprometem-se, no entanto, a envidar 
todos os esforços para ultrapassar eventuais divergências 
pontuais, antes de formalizar a intenção de denúncia. 

 
Cláusula 8.ª 

Disposições finais 
 

1 — O presente PROTOCOLO só pode ser modificado 
com o acordo de ambas as partes. 
 
2 — As notificações entre as partes serão realizadas por 
escrito para as seguintes moradas: CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS: Quinta da Memória, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, xxxx-xxx Odivelas, Serviço 
de zzzzzzzzz, Fax n.° ......, e-mail …..; 
 
LISBOAGÁS - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE 
GÁS NATURAL DE LISBOA, S.A., com sede na Rua 
Tomás da Fonseca, Torre C, 1600-209 Lisboa, Direcção 
Técnica, Fax n.° 210 05 37 94, e-mail…. 
 
3 — O presente PROTOCOLO entra em vigor no dia da 
sua assinatura. 
 
Feito e assinado em Odivelas, aos [...] de […] de 2008 
 

PELA LISBOAGÁS PELA CMO” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDRUS - INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, S.A. 
 

Protocolo a celebrar entre Cedrus – Investimentos 
Agrícolas e Industrias, SA, Alzira Maria Lopes, Maria de 
Lurdes Lopes Rosa, Paula Cristina Lopes Rosa de 
Aldomiro, Rui Miguel Lopes Rosa e o Município de 
Odivelas, por forma a ceder a área de 5.950 m2 para 
alargamento do Cemitério de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/8305, de 2009-
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06-19, e nos termos da minuta de protocolo anexa à 
informação. 

 
 

“Protocolo 
 

Entre, 
 
1) CEDRUS - INVESTIMENTOS AGRICOLAS E INDÚSTRIAIS, 
SA, com escritório no Edifício Meridiano, Avª. D. João II, 
lote 1.03.2.1, 4ª em Lisboa, com o número único de 
pessoa colectiva e de matrícula 500 059 896, registada na 
Conservatória do Registo Comercial de …………, com o 
capital social de € ……...,00, representada pelo seu 
Administrador Arq. Rui Miguel Lopes Rosa, com poderes 
para o acto, na qualidade de Primeira Outorgante, 
 
2) ALZIRA MARIA LOPES, viúva, contribuinte n.º 
…………, titular do Bilhete de Identidade n.º ………., 
emitido em ……., em Lisboa, MARIA DE LURDES LOPES 
ROSA, casada, contribuinte n.º ………., titular do Bilhete 
de Identidade n.º ………., emitido em ……., em Lisboa, 
PAULA CRISTINA LOPES ROSA DE ALDOMIRO, casada, 
contribuinte n.º ………., titular do Bilhete de Identidade 
n.º ………., emitido em ………, em Lisboa, e RUI 
MIGUEL LOPES ROSA, casado, contribuinte n.º 
…………, titular do Bilhete de Identidade n.º ………., 
emitido em ………, em Lisboa, todos com domicílio 
profissional na Av. D. João II, Ed. Meridiano, Lote 
1.03.2.1 – 4º, 1998-017 Lisboa, e em conjunto adiante 
designados como Segundos Outorgantes, 
 
3) MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675 
Odivelas, pessoa colectiva com o n.º 504 293 125, 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, 
Susana de Fátima de Carvalho Amador, casada, natural da 
Freguesia de Alagoa, Concelho de Portalegre, portadora 
do BI n.º 7740330, emitido em 21-02-2000, pelos SIC de 
Lisboa, com domicilio profissional na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, adiante designado 
Terceiro Outorgante, 
 
E Considerando que: 
 
1. A Primeira Outorgante é dona e legítima proprietária do 
prédio rústico com a área de 549.320 m2, sito na Quinta 
dos Cedrus, freguesia de Odivelas, descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o n.º 29388 e 
inscrito sob o artigo 1 da secção K; 
 
2. Está, em vias de ser aprovada pela Câmara Municipal de 
Odivelas a operação de loteamento identificada com o 
número 8231/LO, respeitante a uns terrenos de 
propriedade dos Segundos Outorgantes Maria de Lurdes 
Lopes Rosa, Paula Cristina Lopes Rosa de Aldomiro e Rui 
Miguel Lopes Rosa, e a um terreno que era propriedade 
do falecido Senhor Luciano Lopes Rosa, hoje 
pertencentes à sua herança indivisa, de que são herdeiros 
os ora Segundos Outorgantes;  

 
3. No nosso sistema jurídico o cemitério é considerado 
um bem de domínio público, o qual terá que funcionar de 
uma forma eficiente devido à sua natureza especial e o 
serviço público que visa prestar; 
 
4. O cemitério de Odivelas encontra-se com problemas de 
espaço, tendo por vezes de recorrer-se a cemitérios de 
outras freguesias para inumação de cadáveres; 
 
5. No intuito de resolver esta situação a Câmara Municipal 
de Odivelas tem recorrido a inumação em consumpção 
aeróbia; 
 
6. A inumação em consumpção aeróbia não resolve o 
problema de falta de espaço sendo urgente que se proceda 
ao alargamento do cemitério de Odivelas; 
 
7. O terreno que o Município de Odivelas possui naquela 
zona para o alargamento do cemitério não é suficiente 
para dar uma resposta adequada às necessidades da 
população da freguesia de Odivelas, sendo necessário 
abarcar 5.950m2 da parcela confinante, que integra o 
terreno referido no Considerando 1. 
 
É celebrado e reciprocamente aceite o presente 
PROTOCOLO, de que fazem parte integrante os 
considerandos supra, o qual se rege pelas cláusulas 
seguintes e, no que for omisso, pela legislação aplicável 

 
Cláusula Primeira 

 
Conforme consta do Considerando 1. supra, a Primeira 
Outorgante é proprietária e legítima possuidora do prédio 
rústico sito na Quinta dos Cedrus, freguesia de Odivelas, 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 
29388 e inscrito sob o artigo 1 da secção K. 

 
Cláusula Segunda 

 
1. Do prédio rústico identificado na cláusula anterior, a 
Primeira Outorgante cede ao Terceiro Outorgante, livre 
de quaisquer ónus ou encargos, uma parcela de terreno 
com a área de 5.950m2, a qual se encontra assinalada e 
delimitada a azul e designada por “parcela C”na planta 
anexa ao presente Protocolo e que dele fica a fazer parte 
integrante (doc. 1). 
 
2. A Primeira Outorgante autoriza o Terceiro Outorgante 
a tomar posse efectiva e imediata da parcela referida no 
número anterior. 

 
Cláusula Terceira 

 
A cedência e autorização previstas no número dois da 
cláusula anterior tem em vista o alargamento do cemitério 
de Odivelas. 
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Cláusula Quarta 
 

A Primeira Outorgante declara nada ter a opor ao início 
imediato dos trabalhos, para a prossecução dos fins 
previstos pelo presente protocolo. 

 
Cláusula Quinta 

 
1. A “parcela C” objecto do presente Protocolo, melhor 
identificada na Cláusula Segunda (com a área de 5.950m2), 
será contabilizada para efeito do cálculo de áreas de 
cedência em falta, destinadas a espaços de equipamento de 
utilização colectiva, nos termos previstos na Portaria n.º 
216-B/2008, de 3 de Março, na operação de loteamento 
identificada com o número 8231/LO. 
 
2. A “parcela C” integrará o domínio público municipal 
aquando da emissão do alvará que irá titular a operação de 
loteamento referida no n.º 1 da presente cláusula, devendo 
o projecto de loteamento estar aprovado até ao dia 22 de 
Julho de 2009. 
 
3. O prazo referido no número anterior poderá ser 
prorrogado até ao limite de sessenta dias por acordo 
expresso das partes ou por motivo não imputável a estas. 
 
Feito em triplicado, ficando um exemplar para cada uma 
das partes. 
 
Odivelas, ____, de ___________ de 2009 
 
A Primeira Outorgante 
 
O Segundo Outorgante 
 
O Terceiro Outorgante” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 75/PRES/2009 
 

Assunto: Constituição de Grupo de Trabalho - 
Orçamento Participativo 2010 
 
No âmbito do Processo do Orçamento Participativo 2010 
determino a constituição de um grupo de trabalho 
constituído pelos seguintes elementos: 
 
• Fernanda Moroso DOMT 
• Isabel Garcez - DGAF 
• José Fonseca - Chefe Divisão DOMT 
• Paulo César - Adjunto da Senhora Presidente 
• Rui Barata - GCRPP 
• Rui Vieira - Director do DGAF 
 
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, 02 de Julho de 2009 
 

A PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 04/DDGOU/2009 
 

Assunto: Subdelegação de competências 
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho no 
42/PRES/2008, ao abrigo pelos artigos 70° da Lei n° 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
5°/n°s 2, 11°/n° 10 e 75° do Decreto-Lei n° 555/99, de 
16 de Dezembro, e nos termos do disposto nos artigos 
35° a 40º do Código do Procedimento Administrativo, 
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aprovado pelo Decreto-Lei n° 442/91, de 15 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 
6/96, de 31 de Janeiro, sem prejuízo e independentemente 
da subdelegação de competências a que se refere o meu 
despacho n° 09/DDGOU/2008, de 2 de Junho, pelo 
presente SUBDELEGO na Sra. Arquitecta Ana Teresa 
Chitas Pacheco Magalhães, Técnica Superior (Arquitecta) 
de Primeira Classe, para serem exercidas no âmbito da 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, deste 
Departamento, as competências previstas pelos artigos 
68° e 70° n° 3 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a 
seguir se enunciam: 
 
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 
 
b) Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de procedimentos), 
necessários ao exercício da competência decisória do 
delegante. 
 
Esta subdelegação de competências vigorará de 29 de 
Junho a 3 de Julho de 2009. 

 
Odivelas, 24 de Junho de 2009 

O Director do D.G.O.U., 
(a) António de Sousa 
Arquitecto Assessor 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

APROVISIONAMENTO 
 

 
Despachos de autorização de pagamento exarados pela  
Sr.ª Presidente da Câmara, pelo Sr. Director do DGAF e pela 
Srª. Chefe da Divisão de Aprovisionamento, nos termos da 
Informação n.º Interno/2009/6962, de 2009.05.20, no âmbito 
da Divisão de Aprovisionamento, durante o período de 30 de 
Março a 19 de Maio de 2009: 
 
Despachos exarados pela Sra. Presidente da CMO: 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços na área de Segurança Alimentar  via  DSC/DGREASE,  
ao   “Instituto  Nacional  de  Saúde  Dr.  Ricardo  Jorge”  pelo  
valor  de € 11.010,00 (Onze mil e dez euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/4182, de 
2009/03/23. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. Director DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/01 
Procº: 1610/2008 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de estante 
compacta rolante eléctrica e fixa, plataformas e carris para o 
arquivo da DGOU, via DAJG/DAG, à empresa “Jeset Portugal, 
Lda.” pelo valor de € 62.225,20 (Sessenta e dois mil duzentos e 
vinte e cinco euros e vinte cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/4328, de 2009/03/25. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. Director DGAF, autorizo, nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/01 
Procº: 205/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de vigilância e segurança nas instalações da CMO de 
administração directa e indirecta, via DGAF/DA, à empresa 
“Fénix – Intersegur” pelo valor de € 318.427,12 (Trezentos e 
dezoito mil quatrocentos e vinte e sete euros e doze cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/3720, de 2009/03/13. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. Director DGAF, autorizo”. 
Data da decisão: 2009/04/01 
Procº: 262/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de manutenção de floreiras e flores para colunas de 
iluminação, via GP, à empresa “Horto do Campo Grande” pelo 
valor de € 5.544,00 (Cinco mil quinhentos e quarenta e quatro 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/4533, de 2009/03/30. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
D.DGAF/DF para adjudicação urgente ”. 
Data da decisão: 2009/04/01 
Procº: 305/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviço para 
apresentação de modelos de viabilidade económico-financeira 
para a construção de novo Mercado de Odivelas, à empresa 

“Deloitte” pelo valor de € 45.000,00 (Quarenta e cinco mil 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/4600, de 2009/03/31. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. Director DGAF, autorizo, nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/03 
Procº: 175/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de refeições transportadas a quente para Escolas EB1/JI 
do Concelho de Odivelas, via DEJC/DE/SASERE, à empresa 
“Uniself – Gestão de Restaurantes de Empresas, Lda.” pelo 
valor de € 224.662,04 (Duzentos e vinte e quatro mil seiscentos e 
sessenta e dois euros e quatro cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/4001, de 
2009/03/18. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. Director DGAF, autorizo, nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/01 
Procº: 154/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Tatami no 
âmbito do PAADO, à empresa “Quick Step”, via DSC/DD pelo 
valor de € 2.550,00 (Dois mil quinhentos e cinquenta euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/4579, de 
2009/03/31. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DDGAF, autorizo”. 
Data da decisão: 2009/04/03 
Procº: 278/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
equipamento desportivo no âmbito do PAADO, via DSC/DD, 
à empresa “Patrick Portugal” pelo valor de € 1.884,96 (Mil 
oitocentos e oitenta e quatro euros e noventa e seis cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/4511, de 2009/03/30. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. D.DGAF, autorizo, nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/07 
Procº: 277/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
equipamento desportivo no âmbito do PAADO, via DSC/DD, 
à empresa “AFF – Artur Florêncio & Filhos” pelo valor de € 
4.748,34 (Quatro mil setecentos e quarenta e oito euros e trinta e 
quatro cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/4565, de 2009/03/31. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. D.DGAF, autorizo, nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/07 
Procº: 276/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bonés e 
troféus para os “Jogos da Primavera”, via DSC/DPSE/SDPSE, 
à empresa “Sport Cups, Lda.” pelo valor de € 2.442,00 (Dois mil 
quatrocentos e quarenta e dois euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/5015, de 2009/04/08. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. Director DGAF, autorizo, nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/13 
Procº: 386/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de Assessoria Técnica de Engenharia Rodoviária e Vias 
de Comunicação no âmbito do DOMT/DEP, à empresa 
“Estrutovia – Consultores de Engenharia, Lda.” pelo valor de € 
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25.775,45 (Vinte e cinco mil setecentos e setenta e cinco euros e 
quarenta e cinco cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5117, de 2009/04/14. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. Director DGAF, autorizo, nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/17 
Procº: 407/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de projecto de 
execução para o Mercado Municipal da Pontinha, à empresa 
“RZO – Gestão de Projectos de Obra” pelo valor de € 30.000,00 
(Trinta mil euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5131, de 2009/04/14. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. Director DGAF, autorizo, nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/17 
Procº: 383/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de Workshop “Arte em Construção – Art in Progress” 
no âmbito do projecto ExpressAr-te 2009, via DSC/DCJT/SJ, 
ao concorrente “Marta Ribeiro” pelo valor de € 250,00 
(Duzentos e cinquenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5228, de 2009/04/15. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. Director DGAF, autorizo, nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/17 
Procº: 339/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de consultadoria da Aplicação Habitat, à empresa 
“Computencial” pelo valor de € 1.377,00 (Mil trezentos e setenta 
e sete euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5280, de 2009/04/16. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. Director DGAF, autorizo, nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/21 
Procº: 366/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de contrato de 
assistência técnica para fotocopiadoras Konica Minolta, via 
DAJG/DP à empresa “Konica Minolta, Lda.” pelo valor de € 
1.615,63 (Mil seiscentos e quinze euros e sessenta e três 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5408, de 2009/04/17. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. Director DGAF, autorizo, nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/21 
Procº: 143/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de t-shirts com 
estampagem no âmbito da dinamização de iniciativas 
desportivas, via DSC/DD, à empresa “Word Lovers” pelo valor 
de € 1.488,00 (Mil quatrocentos e oitenta e oito euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/5249, de 
2009/04/15. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. Director DGAF, autorizo, nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/20 
Procº: 318/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de refeições 
para os participantes na Comemoração do Dia Mundial do 
Livro, via DSC/DCJT/SBAH ao restaurante “Sinal Verde de 
Almeida & Laurinda, Lda.” pelo valor de € 59,51 (Cinquenta e 
nove euros e cinquenta e um cêntimos), nos termos 

apresentados pela informação n.º Interno/2009/5550, de 
2009/04/21. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. Director DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/22 
Procº: 448/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviço de 
vídeo de arranque na página do Odivelas.com, via GCRPP à 
empresa “Verbos e Letras – Edições Multimédia” pelo valor de 
€ 9.000,00 (Nove mil euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/6108, de 2009/05/04. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. Director DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/05/07 
Procº: 471/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviço de 
actividades de animação “Dia Mundial da Criança”, via 
DSC/DPSE, à empresa “Bliprosom” pelo valor de € 33.000,00 
(Trinta e três mil euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/6038, de 2009/04/30. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. DDGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/05/07 
Procº: 385/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de relógios 
digitais para o GCO no âmbito do PAADO, via DSC/DD, à 
empresa “AFF – Artur Florêncio & Filhos, Lda.” pelo valor de € 
234,00 (Duzentos e trinta e quatro euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/6424, de 
2009/05/08. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. Director do DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/05/13 
Procº: 279/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços para realização da iniciativa “Oração pela Paz – Em 
Nome da Terra”, via DHSA/DAS, à empresa “Áudio Matrix – 
Produções de Espectáculos” pelo valor de € 4.500,00 (Quatro 
mil e quinhentos euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/6300, de 2009/05/06. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. DDGAF, autorizo, nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/05/08 
Procº: 473/2009 
 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF 
(conforme despacho n.º 82/PRES/2006): 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de locução para o XVIII Torneio Internacional de 
Futebol Infantil do Clube Atlético e Cultural, via DSC/DD, ao 
concorrente “Joaquim Maralhas” pelo valor de € 375,00 
(Trezentos e setenta e cinco euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/4162, de 2009/03/23. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/03/30 
Procº: 274/2009 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviço para 
Momento Musical no âmbito das Comemorações do 25 de 
Abril, via AM, à empresa “Poemarte” pelo valor de € 480,00 
(Quatrocentos e oitenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/4444, de 2009/03/27. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/03/30 
Procº: 253/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviço para 
fornecimento de flores para as Comemorações do 25 de Abril, 
via AM, à empresa “Florista Mariazinha” pelo valor de € 82,62 
(Oitenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/4191, de 
2009/03/23. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/03/30 
Procº: 252/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento activo de rede + telefones IP para o DAS, via 
GISC, à empresa “Informantem, Lda.” pelo valor de € 14.693,44 
(Catorze mil seiscentos e noventa e três euros e quarenta e 
quatro cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/4422, de 2009/03/27. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/03/30 
Procº: 208/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de refeições para o XXVIII Torneio Internacional de 
Futebol Infantil do Clube Atlético e Cultural, via DSC/DD, à 
empresa “Tulipa” pelo valor de € 4.410,00 (Quatro mil 
quatrocentos e dez euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/4528, de 2009/03/31. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Concordo e autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/02 
Procº: 272/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de garrafas de 
água para a X Festa da Ginástica, via DSC/DD, à empresa 
“Nestlé Waters” pelo valor de € 95,55 (Noventa e cinco euros e 
cinquenta e cinco cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/4615, de 2009/04/01. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/06 
Procº: 331/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de momento musical para as Comemorações do 25 de 
Abril, via AM, ao concorrente “Pedro Costa” pelo valor de € 
3.060,00 (Três mil e sessenta euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/5144, de 2009/04/14. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 270/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento geriátrico e de manutenção para as Freguesias da 
Ramada e Olival de Basto,  via  DSC/DD,  à empresa  
“Paisagem Urbana”  pelo  valor de € 13.173,60 (Treze mil cento 

e setenta e três euros e sessenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/4906, de 
2009/04/06. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 106/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de utensílios e 
ferramentas para cozinha e refeitórios das Escolas EB1/JI do 
Concelho de Odivelas, via DSC/DGREASE/SASE, à empresa 
“Noveduc” pelo valor de € 11.345,10 (Onze mil trezentos e 
quarenta e cinco euros e dez cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/3899, de 2009/03/17. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/03/30 
Procº: 98/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de t-shirts e 
bonés para a inauguração dos arranjos paisagísticos do Rio da 
Costa, à empresa “SportCups, Lda.” pelo valor de € 552,00 
(Quinhentos e cinquenta e dois euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/4950, de 2009/04/07. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 380/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de carregamento e transporte de bens, via DAS à 
empresa “JMJ Aliança, Lda.” pelo valor de € 4.032,00 (Quatro 
mil e trinta e dois euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5390, de 2009/04/17. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “Concordo e autorizo. Ao DGAF/DF”. 
Data da decisão: 2009/04/21 
Procº: 433/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para momento Musical no âmbito das comemorações do 
25 de Abril, via AM à empresa “Poemarte, Lda.” pelo valor de € 
480,00 (Quatrocentos e oitenta euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/4444, de 2009/03/27. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/03/30 
Procº: 253/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de exposição “Odivelas Terra de Oportunidades”, via 
GCRPP à empresa “Exposystem, Lda.” pelo valor de € 
18.000,00 (Dezoito mil euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5447, de 2009/04/20. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/21 
Procº: 412/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de carro 
banho-maria para escola, via DGAF/DA à empresa “Linhas 
Imaginárias” pelo valor de € 1.991,56 (Mil novecentos e noventa 
e um euros e cinquenta e seis cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/5596, de 
2009/04/22. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
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Data da decisão: 2009/04/24 
Procº: 145/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placa 
dourada para inauguração da estátua D. Dinis, via 
DSC/DCJT/ST à empresa “Gravomanos, Lda.” pelo valor de € 
500,00 (Quinhentos euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5485, de 2009/04/20. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/24 
Procº: 431/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviço para 
execução de projecto museográfico para a “Quinta do Espírito 
Santo” em Odivelas, à empresa “LAB (D) – Oficina de Design, 
Lda.” pelo valor de € 9.600,00 (Nove mil e seiscentos euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/5953, de 
2009/04/29. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “Concordo e autorizo. À DF.”. 
Data da decisão: 2009/04/30 
Procº: 352/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de avarias diversas nas viaturas nº 2003, 
2004 e 2005 da Frota Municipal, via DOMT/DTO/SO à 
empresa “Carvalho Branco & Lopes, Lda.” pelo valor de € 
3.303,64 (Três mil trezentos e três euros e sessenta e quatro 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5962, de 2009/04/29. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/30 
Procº: 479/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de molduras 
para a Exposição de Fotografia de Fernando Penim Redondo e 
copos para a Exposição da Maluda, via DSC/DCJT/SDC à 
empresa “Ikea Lisboa” pelo valor de € 265,67 (Duzentos e 
sessenta e cinco euros e sessenta e sete cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/5823, de 
2009/04/27. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/28 
Procº: 467/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento de refrigeração/aquecimento para refeitórios 
escolares, via DGAF/DA à empresa “Interutil, Lda.” pelo valor 
de € 6.099,84 (Seis mil e noventa e nove euros e oitenta e quatro 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5855, de 2009/04/28. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/04/28 
Procº: 146/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de aquisição e montagem de 90 limitadores, via DAS à 
empresa “Ernesto Ribeiro Ferreira, Lda.” pelo valor de € 
2.970,00 (Dois mil novecentos e setenta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/6284, de 
2009/05/06. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 

Data da decisão: 2009/05/06 
Procº: 506/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de balões de 
hélio e sacos com gomas para a iniciativa “Arte Muralista”, via 
DSC/DCJT/SDC à empresa “Reinaldo Fernandes Higino, 
Lda.” pelo valor de € 1.175,00 (Mil cento e setenta e cinco 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6052, de 2009/04/30. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/05/06 
Procº: 491/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de garrafões de 
água e copos para refrigeradores Selda existentes na CMO, via 
DGAF/DA à empresa “Nestlé Waters” pelo valor de € 4.980,00 
(Quatro mil novecentos e oitenta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/6160, de 
2009/05/04. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/05/06 
Procº: 463/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Pilaretes 
ConcepUrbain, via DOMT/DIEU/SIT à empresa “Urban 
Division” pelo valor de € 3.286,40 (Três mil duzentos e oitenta e 
seis euros e quarenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/6425, de 2009/05/08. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/05/12 
Procº: 493/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de autocolantes 
e impressões digitais, via GCRPP à empresa “Imprime, Lda.” 
pelo valor de € 4.755,60 (Quatro mil setecentos e cinquenta e 
cinco euros e sessenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/6427, de 2009/05/08. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/05/12 
Procº: 392/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tela no 
âmbito da iniciativa “Oração pela Paz – Em nome da Terra”, via 
GCRPP à empresa “Planimagem, Lda.” pelo valor de € 140,00 
(Cento e quarenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/6347, de 2009/05/07. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/05/12 
Procº: 511/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de upgrade 
para o servidor do GCRPP, via GISC à empresa “Cybergal” pelo 
valor de € 3.016,69 (Três mil e dezasseis euros e sessenta e nove 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6537, de 2009/05/12. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/05/12 
Procº: 529/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de consumíveis 
de informática para stock da CMO, via DGAF/DA às empresas 
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“Compudata, Lda.”, “Consumiondas, Lda.”, “MaxOne, Lda.” e 
“Informática El Corte Inglês” pelo valor de € 19.338,38 
(Dezanove mil trezentos e trinta e oito euros e trinta e oito 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6649, de 2009/05/13. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/05/14 
Procº: 485/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de artigos de 
papel para stock da CMO, via DGAF/DA às empresas “Xerox 
Portugal” e “OHM Técnica” pelo valor de € 20.220,89 (Vinte 
mil duzentos e vinte euros e oitenta e nove cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/6694, de 
2009/05/14. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data da decisão: 2009/05/14 
Procº: 543/2009 
 
 
 
Despachos exarados pela Sra. Chefe da DA 
(conforme despacho n.º 05/DGAF/2008): 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de reparação 
do sistema eléctrico na viatura n.º 2205 da Frota Municipal, via 
DOMT/DTO/SO, à empresa “Auto Sueco” pelo valor de € 
642,13 (Seiscentos e quarenta e dois euros e treze cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/4371, de 
2009/03/26. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “ Autorizo a adjudicação. Remeta-se previamente à 
DF para acerto de cabimento e registo de compromisso”. 
Data da decisão: 2009/03/30 
Procº: 290/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de sacos de 
pano-cru, via DSC/DCJT/SJ, ao “Reino do Dunaz” pelo valor 
de € 75,60 (Setenta e cinco euros e sessenta cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/4476, de 
2009/03/30. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/03/30 
Procº: 308/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
eléctrico, via DOMT/DIEM/SOAD, à empresa “João Victor & 
Ligeiro, Lda.” pelo valor de € 399,12 (Trezentos e noventa e 
nove euros e doze cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/4242, de 2009/03/24. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação e o seu procedimento. 
Remeta-se previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/03/30 
Procº: 311/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para verificação de travões na viatura n.º 2007 da Frota 
Municipal, via DOMT/DTO/SO, à empresa “Carvalho Branco 
& Lopes, Lda.” pelo valor de € 283,15 (Duzentos e oitenta e três 
euros e quinze cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/4482, de 2009/03/30. 

Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação. Remeta-se previamente à 
DF para acerto de cabimento e registo de compromisso”. 
Data da decisão: 2009/03/30 
Procº: 312/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação em jornal de expansão nacional – Aviso 
n.º 6 e 7/DGAF/DRH/SRS, à empresa “Global Notícias – 24 
Horas” pelo valor de € 226,80 (Duzentos e vinte e seis euros e 
oitenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/4525, de 2009/03/30. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/03/30 
Procº: 343/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de reparação de 
diversas avarias nas viaturas n.º 1505 e 1506 da Frota Municipal, 
via DOMT/DTO/SO, à empresa “Auto Reparadora Melo 
Falcão” pelo valor de € 1.090,67 (Mil e noventa euros e sessenta 
e sete cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/4514, de 2009/03/30. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/03/30 
Procº: 344/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para reparação de mola de porta, via DOMT/DIEM/SOAD, à 
empresa “João Victor & Ligeiro, Lda.” pelo valor de € 191,47 
(Cento e noventa e um euros e quarenta e sete cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/4570, de 
2009/03/31. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação. Remeta-se previamente à 
DF para reforço de cabimento e registo de compromisso”. 
Data da decisão: 2009/03/31 
Procº: 38/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação da viatura n.º 1606 da Frota Municipal, via 
DOMT/DTO/SO, à empresa “Expocar - Loures” pelo valor de 
€ 752,63 (Setecentos e cinquenta e dois euros e sessenta e três 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/4586, de 2009/03/31. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/03/31 
Procº: 349/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços de 
reparação das viaturas n.º 1905 e 1908 da Frota Municipal, via 
DOMT/DTO/SO, à empresa “Seguraudio, Lda.” pelo valor de 
€ 671,36 (Seiscentos e setenta e um euros e trinta e seis 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/4588, de 2009/03/31. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/03/31 
Procº: 348/2009 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviço de 
reparação do sistema de alimentação e lubrificação da viatura n.º 
1702 da Frota Municipal, via DOMT/DTO/SO, à empresa 
“Loures automóveis SA” pelo valor de € 149,21 (Cento e 
quarenta e nove euros e vinte e um cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/4569, de 
2009/03/31. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Concordo com o procedimento e adjudicação. 
Remeta-se previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/03/31 
Procº: 350/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fardamento 
para os Vigilantes/Patrulheiros, via DSC/DPSE, à empresa 
“Vifato” pelo valor de € 1.370,50 (Mil trezentos e setenta euros e 
cinquenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/4501, de 2009/03/30. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação. Remeta-se previamente à 
DF para regularização de cabimento e registo de compromisso”. 
Data da decisão: 2009/03/31 
Procº: 167/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de líquido para 
limpeza de máquina de pintura, via DOMT/DIEU/SST, à 
empresa “Sistpul” pelo valor de € 156,41 (Cento e cinquenta e 
seis euros e quarenta e um cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/4690, de 2009/04/02. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/02 
Procº: 336/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bens para a 
Quinta das Águas Férreas, via DSC/DD, à empresa 
“Montiléctrica, Lda.” pelo valor de € 40,80 (Quarenta euros e 
oitenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/4706, de 2009/04/02. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e registo de compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/02 
Procº: 364/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação 
em DR – “Aviso da abertura de período de discussão pública 
referente à alteração de alvará de loteamento 6/2002 - Bairro 
Casal S. Sebastião”, via DGOU, à “Imprensa Nacional Casa da 
Moeda” pelo valor de € 37,79 (Trinta e sete euros e setenta e 
nove cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/4667, de 2009/04/02. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação. Remeta-se previamente à 
DF para acerto de cabimento e registo de compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/02 
Procº: 341/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bens para a 
Quinta das Águas Férreas, via DSC/DD, à empresa “Linhas 
Imaginárias” pelo valor de € 259,20 (Duzentos e cinquenta e 
nove euros e vinte cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/4725, de 2009/04/02. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 

Data da decisão: 2009/04/02 
Procº: 365/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de papel 
autocolante transparente, via DSC/DCJT/SBAH, à empresa 
“Papelaria Jolefi” pelo valor de € 1.554,60 (Mil quinhentos e 
cinquenta e quatro euros e sessenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/4618, de 
2009/04/01. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/03 
Procº: 353/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para intervenção, via DOMT/DIEM/SOAD, à 
empresa “Somacota, Lda.” pelo valor de € 124,38 (Cento e vinte 
e quatro euros e trinta e oito cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/4797, de 2009/04/03. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/03 
Procº: 233/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peça para a 
viatura n.º 1509 da Frota Municipal, via DOMT/DTO, à 
empresa “Auto Reparadora Melo Falcão” pelo valor de € 262,18 
(Duzentos e sessenta e dois euros e dezoito cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/4798, de 
2009/04/03. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/06 
Procº: 369/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de espelhos 
parabólicos em inox, à empresa “PROFOR” pelo valor de € 
1.296,00 (Mil duzentos e noventa e seis euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/4594, de 
2009/03/31. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/06 
Procº: 329/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placas de 
agradecimento para o Campeonato Nacional de Cadetes, via 
DSC/DD, à empresa “SportCups, Lda.” pelo valor de € 162,00 
(Cento e sessenta e dois euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/4674, de 2009/04/02. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/06 
Procº: 360/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviço de 
catering para o Campeonato Nacional de Cadetes, via DSC/DD, 
à empresa “Cabrita & Caçador” pelo valor de € 515,20 
(Quinhentos e quinze euros e vinte cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/4673, de 
2009/04/02. 
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Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/06 
Procº: 361/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviço de 
reparação do sistema AVAC do Refeitório Municipal, via 
DOMT/DIEU, à empresa “Lisarco, Lda.” pelo valor de € 
821,88 (Oitocentos e vinte e um euros e oitenta e oito cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/4887, de 2009/04/06. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/06 
Procº: 374/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação 
dos avisos em Diário da República nºs 6 e 
7/DGAF/DRH/SRS/2009, à “Imprensa Nacional Casa da 
Moeda” pelo valor de € 393,60 (Trezentos e noventa e três euros 
e sessenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/4898, de 2009/04/06. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação e o pagamento. Remeta-se 
previamente à DF para regularização de cabimento, registo de 
compromisso e pagamento”. 
Data da decisão: 2009/04/06 
Procº: 342/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças 
diversas para as viaturas nºs 1408, 1417 e 2052 da Frota 
Municipal, via DOMT/DTO/SO, à empresa “X-Car” pelo valor 
de € 213,32 (Duzentos e treze euros e trinta e dois cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/4629, de 2009/04/01. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/06 
Procº: 355/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças 
diversas para as viaturas nºs 1610, 1903, 1908 e 2001 da Frota 
Municipal, via DOMT/DTO/SO, à empresa “Glaxcar, Lda.” 
pelo valor de € 286,58 (Duzentos e oitenta e seis euros e 
cinquenta e oito cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/4626, de 2009/04/01. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/06 
Procº: 354/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tinta para 
pintura de peanhas, via DSC/DPSE/SDPSE, à empresa 
“Radialcor, Lda.” pelo valor de € 267,62 (Duzentos e sessenta e 
sete euros e sessenta e dois cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/4553, de 2009/03/31. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/06 
Procº: 351/2009 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de fotocópias grande formato, via DGOU, à empresa 
“Batidoro” pelo valor de € 2.500,00 (Dois mil e quinhentos 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/4576, de 2009/03/31. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação. Remeta-se previamente à 
DF para compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/06 
Procº: 227/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
medicamentos e produtos de consumo clínico, via 
DAS/DPHS/CV, à empresa “Merial Portuguesa Saúde Animal” 
pelo valor de € 795,31 (Setecentos e noventa e cinco euros e 
trinta e um cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/4625, de 2009/04/01. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
à DF previamente para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/06 
Procº: 346/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para publicação em jornal – avisos  nºs  8, 9  e  
10/DGAF/DRH/SRS/2009,  à  empresa  “Global Notícias – 24 
Horas”  pelo  valor  de € 252,00 (Duzentos e cinquenta e dois 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/4632, de 2009/04/01. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/06 
Procº: 357/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para publicação de aviso em DR – Prorrogação do Prazo 
do Concurso Público para Empreitada: “Beneficiação de Troço”, 
à “Imprensa Nacional Casa da Moeda” pelo valor de € 90,30 
(Noventa euros e trinta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/4916, de 2009/04/07. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação. Remeta-se previamente à 
DF para acerto de cabimento e registo de compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/07 
Procº: 368/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bonés e 
troféus para os “Jogos da Primavera”, via DSC/DPSE/SDPSE, 
à empresa “SportCups, Lda.” pelo valor de € 2.442,00 (Dois mil 
quatrocentos e quarenta e dois euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/5015, de 2009/04/08. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/08 
Procº: 386/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de duas telas 
com impressão digital de grande formato, via GCRPP, à empresa 
“Planimagem” pelo valor de € 1.860,00 (Mil oitocentos e 
sessenta euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5016, de 2009/04/08. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/08 
Procº: 388/2009 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro 
multirriscos de obras de arte para a “Exposição Colectiva de 
Pintura” , via DSC/DCJT/SBAH, ao mediador de seguros 
“João Bernardino” pelo valor de € 26,00 (Vinte e seis euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/5029, de 
2009/04/08. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/08 
Procº: 394/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de instalação e 
configuração de upgrade para o software GLOBALSOFT, via 
DAJG/DAG, à empresa “Globalsoft” pelo valor de € 2.123,40 
(Dois mil cento e vinte e três euros e quarenta cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/5020, de 
2009/04/08. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/08 
Procº: 389/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tinta para 
marcação rodoviária, via DOMT/DIEU/SST, à empresa 
“Profitinta” pelo valor de € 413,28 (Quatrocentos e treze euros e 
vinte e oito cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/4893, de 2009/04/06. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/13 
Procº: 377/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de substituição de tubo hidráulico na viatura n.º 2371 da 
Frota Municipal, via DOMT/DTO/SO, à empresa “Simopeças, 
Lda.” pelo valor de € 294,00 (Duzentos e noventa e quatro 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/4889, de 2009/04/06. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/13 
Procº: 371/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de produtos de 
consumo clínico, via DAS/DPHS/CV, ao “Laboratório 
Sorológico, Lda.” pelo valor de € 325,73 (Trezentos e vinte e 
cinco euros e setenta e três cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/4901, de 2009/04/06. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/13 
Procº: 372/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de verificação de travões na viatura n.º 1609 da Frota 
Municipal, via DOMT/DTO/SO, à empresa “Loures 
Automóveis, Lda.” pelo valor de € 357,62 (Trezentos e 
cinquenta e sete euros e sessenta e dois cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/4899, de 
2009/04/06. 

Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/13 
Procº: 375/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de rolos de 
lancil para arranjos diversos, via DAS/DPJ, à empresa 
“Terracell, de José Tavares da Silva” pelo valor de € 2.494,80 
(Dois mil quatrocentos e noventa e quatro euros e oitenta 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/4232, de 2009/03/24. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação. Remeta-se previamente à 
DF para registo de compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/08 
Procº: 259/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
medicamentos e produtos de consumo clínico, via 
DAS/DPHS/CV, à empresa “Bio 2 – Representações Comércio 
de Produtos Agro-Pecuários, Lda.” pelo valor de € 745,53 
(Setecentos e quarenta e cinco euros e cinquenta e três 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/4625, de 2009/04/01. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento, adjudicação e pagamento. 
Remeta-se previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/08 
Procº: 358/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de balões de 
hélio para a inauguração do “Rio da Costa”, à empresa “Doublet 
Portugal, Lda.” pelo valor de € 183,60 (Cento e oitenta e três 
euros e sessenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5017, de 2009/04/08. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/08 
Procº: 393/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro de 
acidentes pessoais para participantes na iniciativa de inauguração 
paisagístico do Rio da Costa, à empresa “Global, S.A.” pelo 
valor de € 40,00 (Quarenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/4954, de 2009/04/07. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/07 
Procº: 381/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bens para a 
Quinta das Águas Férreas, via DSC/DD, à empresa “Coelho e 
Pereira, Lda.” pelo valor de € 678,63 (Seiscentos e setenta e oito 
euros e sessenta e três cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/4700, de 2009/04/02. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 362/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e montagem de 
diverso material em vários sistemas AVAC, via DOMT/DIEM, 
à empresa “Luban – Assistência Técnica, Lda.” pelo valor de € 
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268,25 (Duzentos e sessenta e oito euros e vinte e cinco 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/4912, de 2009/04/06. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 378/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços para produção, realização e edição de filme institucional, 
via GCRPP, à empresa “Tequilha, Lda.” pelo valor de € 1.200,00 
(Mil e duzentos euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5060, de 2009/04/13. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 391/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de livros de 
recibos para actos eleitorais, via DAJG/DAG, à empresa 
“Etigrafe, Lda.” pelo valor de € 1.000,80 (Mil euros e oitenta 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5183, de 2009/04/14. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 416/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de K-Lines 
para exposições nas diversas Escolas Secundárias  no  Concelho 
de Odivelas, via DSC/DCJT/SJ, à empresa “Modsolução, Lda.” 
pelo valor de € 394,44 (Trezentos e noventa e quatro euros e 
quarenta e quatro cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5170, de 2009/04/14. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 413/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para exposições nas diversas Escolas Secundárias no 
Concelho de Odivelas, via DSC/DCJT/SJ, à empresa “J. 
Monteiro, Lda.” pelo valor de € 112,98 (Cento e doze euros e 
noventa e oito cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5165, de 2009/04/14. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 414/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de arranjo de 
flores artificiais, via GCRPP, à “Florista Mariazinha” pelo valor 
de € 130,00 (Cento e trinta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5182, de 2009/04/14. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 415/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para deslocação do Planetário Centro Ciência Viva de 

Sintra para o CEO, via DSC/DPSE, à “Associação Centro 
Ciência Viva de Sintra” pelo valor de € 360,00 (Trezentos e 
sessenta euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5110, de 2009/04/14. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 398/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de arranjo de 
flores naturais no âmbito do Seminário “Onde está a Escola? 
AEC’s – Actividades de Enriquecimento Curricular – Realidade 
e Perspectivas”, via AM, à “Florista Mariazinha” pelo valor de € 
35,00 (Trinta e cinco euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5163, de 2009/04/14. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 399/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de lanche para 
crianças no âmbito do Seminário “Onde está a Escola? AEC’s – 
Actividades de Enriquecimento Curricular – Realidade e 
Perspectivas”, via AM,  à empresa “Luís Miguel Pereira Machado 
– Produtos Alimentares – Agente Dancake” pelo valor de € 
120,00 (Cento e vinte euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5152, de 2009/04/14. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 400/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de carimbos e 
almofadas para vários serviços da CMO, à empresa “Sporgravo, 
Lda.” pelo valor de € 142,86 (Cento e quarenta e dois euros e 
oitenta e seis cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5149, de 2009/04/14. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 410/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de folhetos de 
sensibilização no âmbito do “Projecto Ser Seguro”, via GCRPP, 
à empresa “Etigrafe, Lda.” pelo valor de € 348,00 (Trezentos e 
quarenta e oito euros), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/5197, de 2009/04/14. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 422/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação em DR dos avisos n.º 8, 9 e 
10/DGAF/DRH/SRS, à “Imprensa Nacional Casa da Moeda” 
pelo valor de € 1.189,83 (Mil cento e oitenta e nove euros e 
oitenta e três cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5055, de 2009/04/13. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação. Remeta-se previamente à 
DF para reforço de cabimento e registo de compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 356/2009 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de computador 
portátil e leitores de DVD para prémio de concurso “Em 
Odivelas, Segurança … Total”, via DSC/DPSE/SDPSE, à 
empresa “Compudata, Lda.” pelo valor de € 447,48 
(Quatrocentos e quarenta e sete euros e quarenta e oito 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5194, de 2009/04/14. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 409/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de alojamento 
para os participantes no III Congresso das Cidades Educadoras, 
via DSC/DATA, à “Mundiclasse Viagens” pelo valor de € 
285,75 (Duzentos e oitenta e cinco euros e setenta e cinco 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/4934, de 2009/04/07. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/15 
Procº: 382/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tomadas 
mosaic, via DOMT/DIEM/SOAD, à empresa “Pitrolino, Lda.” 
pelo valor de € 111,24 (Cento e onze euros e vinte e quatro 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5185, de 2009/04/14. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 402/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placa – 
estacionamento temporário – obras do Jardim da Música, via 
GCRPP, à empresa “Imprime, Lda.” pelo valor de € 222,71 
(Duzentos e vinte e dois euros e setenta e um cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/4888, de 
2009/04/06. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 370/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pneus para 
as viaturas da Frota Municipal, via DOMT/DTO/SO, à 
empresa “Pneumacor, Lda.” pelo valor de € 1.089,60 (Mil e 
oitenta e nove euros e sessenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/4913, de 
2009/04/06. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 379/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para a Exposição “Mostra de Projectos Escolares 2008/2009”, 
via DSC/DPSE/SDPSE, à empresa “Centímetro, Lda.” pelo 
valor de € 369,24 (Trezentos e sessenta e nove euros e vinte e 
quatro cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5181, de 2009/04/14. 

Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 406/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placas 
alveolares, via DSC/DPSE/SDPSE, à “Papelaria Jolefi, Lda.” 
pelo valor de € 796,80 (Setecentos e noventa e seis euros e 
oitenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5171, de 2009/04/14. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 404/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diversa 
peças para a viatura n.º 1903 da Frota Municipal, via 
DOMT/DTO/SO, à empresa “SegurAudio, Lda.” pelo valor de 
€ 503,35 (Quinhentos e três euros e trinta e cinco cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/4897, de 
2009/04/06. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 376/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placas para 
entrega de alvará – Bairro Azinhaga do Canhamato, via GCRPP, 
à empresa “Reinaldo Fernandes Higino, Lda.” pelo valor de € 
135,84 (Cento e trinta e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5210, de 2009/04/15. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/14 
Procº: 408/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pastas, via 
GCRPP, à empresa “Expandimac, Lda.” pelo valor de € 2.220,00 
(Dois mil duzentos e vinte euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5245, de 2009/04/15. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/15 
Procº: 418/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para incineração de cadáveres de animais, via GMVM, à 
“Fundação São Francisco de Assis” pelo valor de € 1.200,00 (Mil 
e duzentos euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5248, de 2009/04/15. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/15 
Procº: 423/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fardamentos 
e EPI para o DOMT/DIEU, à empresa “Vifato” pelo valor de € 
740,40 (Setecentos e quarenta euros e quarenta cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/5084, de 
2009/04/13. 
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Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/16 
Procº: 390/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de diversas avarias nas viaturas n.º 1901 e 
1907 da Frota Municipal, via DOMT/DTO/SO, à empresa 
“Seguraudio, Lda.” pelo valor de € 922,52 (Novecentos e vinte e 
dois euros e cinquenta e dois cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/5328, de 
2009/04/16. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/16 
Procº: 428/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de t-shirts com 
estampagem no âmbito da dinamização  de  iniciativas  
desportivas,   via DSC/DD,  à  empresa  “WORD LOVERS”   
pelo  valor  de € 1.488,00 (Mil quatrocentos e oitenta e oito 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5249, de 2009/04/15. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação. Remeta-se previamente à 
DF para acerto de cabimento e registo compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/16 
Procº: 318/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de K – Lines 
para Exposição Fotográfica no âmbito da Semana Global da 
Segurança Rodoviária, via GCRPP, à empresa “Etigrafe, Lda.” 
pelo valor de € 429,60 (Quatrocentos e vinte e nove euros e 
sessenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5266, de 2009/04/16. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/17 
Procº: 425/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação 
em Jornal – Aviso nº 11/DGAF/DRH/SRS/2009, à empresa 
“Global Notícias – 24 Horas” pelo valor de € 100,80 (Cem euros 
e oitenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/5310, de 2009/04/16. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/20 
Procº: 427/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de catering para o Seminário “Onde está a Escola? 
AEC’s- Actividades de Enriquecimento Curricular - Realidade e 
Perspectivas”, via AM, à empresa “Magia Real – A Tendinha” 
pelo valor de € 750,00 (Setecentos e cinquenta euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/5247, de 
2009/04/15. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/20 
Procº: 401/2009 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de colocação de parede de escalada  par a a inauguração 
do Rio da Costa,  via GCRPP, à empresa “Top 30 Portugal” 
pelo valor de € 720,00 (Setecentos e vinte euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/5557, de 
2009/04/22. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/22 
Procº: 447/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de vacinas para 
o Consultório Veterinário Municipal, à empresa “Merial 
Portuguesa” pelo valor de € 315,69 (Trezentos e quinze euros e 
sessenta e nove cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5535, de 2009/04/21. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/21 
Procº: 437/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para reparações no CAO’s, via DOMT/DIEM/SOAD, 
à empresa “TecniTectos, Lda.” pelo valor de € 350,52 
(Trezentos e cinquenta euros e cinquenta e dois cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/5531, de 
2009/04/21. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/21 
Procº: 403/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação 
serviço de refeições para iniciativa “Contar Carneiros” 
(14.ºFestival Sementes), via DSC/DCJT/SBAH, à empresa 
“Sinal Verde, de Almeida & Laurinda” pelo valor de € 59,51 
(Cinquenta e nove euros e cinquenta e um cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/5501, de 
2009/04/21. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/21 
Procº: 439/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bens para a 
Quinta das Águas Férreas, via DSC/DD, à empresa “Vítor 
Manuel Pardelha do Carmo” pelo valor de € 250,45 (Duzentos e 
cinquenta euros e quarenta e cinco cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/4732, de 
2009/04/02. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/21 
Procº: 363/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Higrómetro 
para o arquivo do DGOU, via Arquivo Municipal, à empresa 
“Emílio Azevedo Campos” pelo valor de € 55,00 (Cinquenta e 
cinco euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5312, de 2009/04/16. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento, adjudicação e pagamento. 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano X - N.º 12 7 de Julho de 2009 45 

 

Remeta-se previamente à DF para cabimento, compromisso e 
emissão de acto de pagamento adequado”. 
Data da decisão: 2009/04/21 
Procº: 420/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 3 
desumidificadores para o arquivo, via DGOU, à empresa 
“Montiléctrica” pelo valor de € 435,00 (Quatrocentos e trinta e 
cinco euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5381, de 2009/04/17. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/21 
Procº: 421/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação 
em Jornal - Aviso nº 12/DGAF/DRH/SRS/2009, à empresa 
“Global Notícias - 24 Horas” pelo valor de € 100,80 (Cem euros 
e oitenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/5436, de 2009/04/20. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/21 
Procº: 435/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças 
diversas para as viaturas da Frota Municipal, via 
DOMT/DTO/SO, à empresa “Simopeças, Lda.” pelo valor de € 
211,20 (Duzentos e onze euros e vinte cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/5431, de 
2009/04/20. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/21 
Procº: 436/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de ceia e pequeno-almoço para a iniciativa” Contar 
Carneiros” (14.º Festival Sementes), via DSC/DCJT/SBAH, à 
“Pastelaria Faruque” pelo valor de € 91,71 (Noventa e um euros 
e setenta e um cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5503, de 2009/04/21. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/21 
Procº: 440/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de artigos 
diversos para iniciativa ”Contar Carneiros” (14.º Festival 
Sementes), via DSC/DCJT/SBAH, à empresa “Victor Manuel 
Pardelha do Carmo” pelo valor de € 20,71 (Vinte euros e setenta 
e um cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5498, de 2009/04/21. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/21 
Procº: 441/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro 
multirriscos para iniciativa” Contar Carneiros” (14.ºFestival 
Sementes), via DSC/DCJT/SBAH, ao mediador de seguros 
“João Bernardino” pelo valor de € 35,35 (Trinta e cinco euros e 

trinta e cinco cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5481, de 2009/04/20. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento prévio e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/21 
Procº: 438/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para reparações no CAO’s, via DOMT/DIEM/SOAD, 
à empresa “João Vítor & Ligeiro, Lda.” pelo valor de € 78,00 
(Setenta e oito euros), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/5534, de 2009/04/21. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/21 
Procº: 445/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento (carrinho/mesa e escadote) para o arquivo do 
DGOU, via Arquivo Municipal, à empresa “Kaiser+Kraft” pelo 
valor de € 905,09 (Novecentos e cinco euros e nove cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5298, de 2009/04/16. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/23 
Procº: 424/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento de apoio ao Bike Park e à Pista de Saltos Dirt do 
Pinhal da Paiã, via DSC/DD, à empresa “Carmo SA” pelo valor 
de € 220,92 (Duzentos e vinte euros e noventa e dois cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5537, de 2009/04/21. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/24 
Procº: 444/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de impressos e 
modelos legais para as eleições para o Parlamento Europeu, via 
DAJG/DAG, à “Imprensa Municipalista” pelo valor de € 
1.260,00 (Mil duzentos e sessenta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/5538, de 
2009/04/21. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/23 
Procº: 446/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 2 refeições 
no restaurante Santa Cruz (Pontinha) no âmbito do Programa de 
Itinerâncias Culturais de 2009 da DGLB, via 
DSC/DCJT/SBAH, ao “Restaurante Santa Cruz” pelo valor de 
€ 22,00 (Vinte e dois euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5612, de 2009/04/22. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/23 
Procº: 453/2009 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de deslocação 
da Associação Cultural Truta à BMDD, no âmbito do Programa 
de Itinerâncias Culturais de 2009 da DGLB, via 
DSC/DCJT/SBAH, à “Associação Cultural Truta” pelo valor de 
€ 40,00 (Quarenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5626, de 2009/04/23. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/23 
Procº: 454/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 3 refeições 
no restaurante Casa dos Caracóis (Odivelas) no âmbito do 
Programa de Itinerâncias Culturais de 2009 da DGLB, via 
DSC/DCJT/SBAH, à empresa “Casa dos Caracóis – Jerónimo e 
Silva, Lda.” pelo valor de € 33,00 (Trinta e três euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/5632, de 
2009/04/23. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/23 
Procº: 452/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de autorização 
para a utilização e exploração de Direitos de Autor para 
passagem de música no âmbito da iniciativa “Maio Tricolor”, via 
DSC/DCJT/SJ, à “Sociedade Portuguesa de Autores” pelo valor 
de € 24,98 (Vinte e quatro euros e noventa e oito cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/5751, de 
2009/04/24. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/24 
Procº: 457/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de águas para o 
1º Duatlo Jovem da Ecopista, via DSC/DD, à empresa “Nestlé 
Waters” pelo valor de € 71,66 (Setenta e um euros e sessenta e 
seis cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5744, de 2009/04/24. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/24 
Procº: 451/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para Laboratório Experimental no âmbito da Iniciativa 
“Viagem pelo Mundo da Ciência”, via DSC/DPSE/SDPSE e 
DOMT/DIEU/SST, à empresa “Pedro & Paulo” pelo valor de 
€ 48,63 (Quarenta e oito euros e sessenta e três cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/5759, de 
2009/04/24. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/24 
Procº: 462/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de medalhas e 
troféus para o 1º Duatlo Jovem da Ecopista, via DSC/DD, à 
empresa “SportCups, Lda.” pelo valor de € 309,60 (Trezentos e 
nove euros e sessenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5743, de 2009/04/24. 

Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/27 
Procº: 450/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de espelhos 
para Laboratório Experimental no âmbito da Iniciativa “Viagem 
pelo Mundo da Ciência”, via DSC/DPSE/SDPSE, à empresa 
“Vidraria Ideal de Odivelas” pelo valor de € 45,90 (Quarenta e 
cinco euros e noventa cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5746, de 2009/04/24. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/27 
Procº: 456/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação de compressor e elevador de tesoura de 
apoio às viaturas da Frota Municipal, via DOMT/DTO/SO, à 
empresa “Comingersoll” pelo valor de € 2.122,80 (Dois mil 
cento e vinte e dois euros e oitenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/5451, de 
2009/04/20. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/27 
Procº: 228/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diferencial e 
travões para viatura nº 1801 da Frota Municipal, via 
DOMT/DTO/SO, à empresa “Melisauto, SA” pelo valor de € 
851,00 (Oitocentos e cinquenta e um euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/5835, de 
2009/04/27. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/27 
Procº: 468/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material de secretaria para Laboratório Experimental no âmbito 
da iniciativa “Viagem pelo Mundo da Ciência”, via 
DSC/DPSE/SDPSE, à “Papelaria Jolefi” pelo valor de € 648,84 
(Seiscentos e quarenta e oito euros e oitenta e quatro cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5771, de 2009/04/27. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/27 
Procº: 458/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para laboratório experimental no âmbito da iniciativa 
“Viagem pelo Mundo da Ciência”, via DSC/DPSE/SDPSE, ao 
“Ludovino e Filha” pelo valor de € 83,32 (Oitenta e três euros e 
trinta e dois cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/5779, de 2009/04/27. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/27 
Procº: 460/2009 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para várias reparações, via DOMT/DIEM/SOAD, à 
empresa “Pedro & Paulo” pelo valor de € 388,09 (Trezentos e 
oitenta e oito euros e nove cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/5312, de 2009/04/16. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/28 
Procº: 417/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para Laboratório Experimental no âmbito da iniciativa 
“Viagem pelo Mundo da Ciência”, via DSC/DPSE/SDPSE, à 
empresa “Melco” pelo valor de € 294,24 (Duzentos e noventa e 
quatro euros e vinte e quatro cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/5893, de 
2009/04/28. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/29 
Procº: 477/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de inicializar chaves na viatura  nº 1422  da  Frota  
Municipal,  via DOMT/DTO/SO, à empresa “X-Car 
Automóveis” pelo valor de € 21,60 (Vinte e um euros e sessenta 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12613, de 2009/04/29. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/29 
Procº: 480/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material de escritório para vários serviços da CMO, via 
DGAF/DA, à “Papelaria Jolefi” pelo valor de € 1.160,30 (Mil 
cento e sessenta euros e trinta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/5407, de 
2009/04/17. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/29 
Procº: 432/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de palamenta 
para o Refeitório Municipal da CMO, via DGAF, à empresa 
“Nortel Sul” pelo valor de € 265,20 (Duzentos e sessenta e cinco 
euros e vinte cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5943, de 2009/04/29. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/29 
Procº: 466/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços para publicação em D.R. Aviso nº 
11/DGAF/DRH/SRS, à “Imprensa Nacional Casa da Moeda” 
pelo valor de € 434,53 (Quatrocentos e trinta e quatro euros e 
cinquenta e três cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/6032, de 2009/04/30. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação e pagamento. Remeta-se 

previamente à DF para cabimento (reforço) e registo 
compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/30 
Procº: 426/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços para publicação em D.R. Aviso nº 
12/DGAF/DRH/SRS, à “Imprensa Nacional Casa da Moeda” 
pelo valor de € 88,16 (Oitenta e oito euros e dezasseis cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6030, de 2009/04/30. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação e pagamento. Remeta-se 
previamente à DF para reforço de cabimento, registo de 
compromisso e emissão de meio de pagamento”. 
Data da decisão: 2009/04/30 
Procº: 434/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de aluguer de PC’s portáteis para o programa ICI 
Odivelas, via DSC/DPSE/SDPSE à “FDTI – Fundação para a 
Divulgação das Tecnologias de Informação” pelo valor de € 
294,00 (Duzentos e noventa e quatro euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/5748, de 
2009/04/24. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/30 
Procº: 443/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de anúncio em suplemento do Diário de 
Notícias “ADN – Cidades Educadoras”, via GCRPP, à empresa 
“Global Notícias” pelo valor de € 2.400,00 (Dois mil e 
quatrocentos euros), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/6025, de 2009/04/30. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/30 
Procº: 488/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de catálogos 
para as exposições de Maluda e João Limpinho, via 
DSC/DCJT/SDC à empresa “Mabilgráfica” pelo valor de € 
2.580,00 (Dois mil quinhentos e oitenta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/5876, de 
2009/04/28. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/04 
Procº: 473/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 250 placas 
para as entregas dos alvarás dos Bairros de Sto. Eloy e Casal das 
Queimadas, via GCRPP à empresa “Reinaldo Fernandes 
Higino” pelo valor de € 1.698,00 (Mil seiscentos e noventa e oito 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6015, de 2009/04/21. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/04 
Procº: 486/2009 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de combustível 
para tochas para a Exposição Maluda, via DSC/DJCT/SDC à 
empresa “Reinaldo Fernandes Higino” pelo valor de € 33,00 
(Trinta e três euros), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/6041, de 2009/04/30. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/04 
Procº: 490/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para diversas reparações, via DOMT/DIEM/SOAD à 
empresa “João Victor & Ligeiro, Lda.” pelo valor de € 174,67 
(Cento e setenta e quatro euros e sessenta e sete cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/6033, de 
2009/04/30. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/04 
Procº: 487/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de máquinas 
fotográficas digitais, via DAS à empresa “Informática El Corte 
Inglês” pelo valor de € 207,17 (Duzentos e sete euros e 
dezassete cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/6143, de 2009/05/04. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/04 
Procº: 469/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de garrafas de 
água para várias iniciativas, via GCRPP, à empresa “Nestlé 
Waters Direct Portugal, SA” pelo valor de € 9,56 (Nove euros e 
cinquenta e seis cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/6031, de 2009/04/30. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/04 
Procº: 484/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de manutenção do digitalizador, via DAJG/DAG/SE à 
empresa “Kofax” pelo valor de € 420,00 (Quatrocentos e vinte 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6058, de 2009/04/30. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/30 
Procº: 470/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços de 
reparação de placas de ferro, sinalizadoras de campa, à empresa 
“Radialcor, Lda.” pelo valor de € 73,10 (Setenta e três euros e 
dez cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6208, de 2009/05/05. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/06 
Procº: 505/2009 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de inspecção e certificação dos sistemas de gás da rede 
de refeitórios escolares para o ano lectivo 2008/2009, via 
DSC/DGREASE, ao “Instituto Tecnológico do Gás” pelo valor 
de € 1.235,00 (Mil duzentos e trinta e cinco euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/6172, de 
2009/05/04. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/06 
Procº: 476/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fogão e 
esquentador para instalações da limpeza urbana do Casal do 
Rato da Junta de Freguesia da Pontinha, via 
DOMT/DIEM/SOE, à empresa “Montiléctrica” pelo valor de € 
439,00 (Quatrocentos e trinta e nove euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/6235, de 
2009/05/05. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/06 
Procº: 449/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de papel para 
Plotter, via DGOU/DPUPE, à empresa “Compudata, Lda.” 
pelo valor de € 400,20 (Quatrocentos euros e vinte cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6158, de 2009/05/04. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/06 
Procº: 500/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de coffe break 
para o “Encontro do Dirigente Desportivo – 2009”, via 
DSC/DD, à empresa “Magia Real – A Tendinha” pelo valor de 
€ 267,85 (Duzentos e sessenta e sete euros e oitenta e cinco 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6143, de 2009/05/04. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/06 
Procº: 498/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição do serviço de 
estampagem em t-shirt preta para a iniciativa 1º Duatlo Jovem, à 
empresa “Word Lovers” pelo valor de € 126,00 (Cento e vinte 
seis euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6317, de 2009/05/06. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/07 
Procº: 510/2009 
 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de garrafas de 
água para o passeio de bicicleta no âmbito do 1º aniversário da 
Ecopista, via DSC/DD, à empresa “Nestlé Waters” pelo valor 
de € 76,44 (Setenta e seis euros e quarenta e quatro cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6268, de 2009/05/06. 
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Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/07 
Procº: 502/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material de secretaria para Laboratório Experimental no âmbito 
da iniciativa Viagem pelo Mundo da Ciência, via 
DSC/DPSE/SDPSE, à empresa “Videq” pelo valor de € 48,77 
(Quarenta e oito euros e setenta e sete cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/5772, de 
2009/04/27. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/28 
Procº: 461/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de contrato de 
manutenção simples para elevador/ ascensor  dos Paços  do  
Concelho,  via DOMT/DIEM,  à  empresa “Otis Elevadores, 
Lda.” pelo valor de € 864,00 (Oitocentos e sessenta e quatro 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/5816, de 2009/04/27. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/28 
Procº: 99/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para Laboratório Experimental no âmbito da iniciativa 
Viagem pelo Mundo da Ciência, via DSC/DPSE/SDPSE, à 
empresa “J. Monteiro, Lda.” pelo valor de € 17,40 (Dezassete 
euros e quarenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/5895, de 2009/04/28. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/04/28 
Procº: 478/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material eléctrico para varias intervenções, via 
DOMT/DIEM/SOAD, pelo valor de € 328,00 (Trezentos e 
vinte oito euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6298, de 2009/05/06. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/07 
Procº: 507/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bens para o 
passeio de bicicleta no âmbito do 1º Aniversário da Ecopista, via 
DSC/DD, à empresa “João Victor & Ligeiro, Lda.” pelo valor 
de € 28,80 (Vinte e oito euros e oitenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/6362, de 
2009/05/07. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/07 
Procº: 509/2009 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de refeições no 
âmbito do Seminário “Comunicação e Cidadania”, via 
DSC/DJCT/SBAH, ao restaurante “Casa dos Caracóis de 
Jerónimo e Silva, Lda.” pelo valor de € 68,75 (Sessenta e oito 
euros e setenta e cinco cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/6366, de 2009/05/07. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/08 
Procº: 513/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro 
multirriscos para obras de arte das exposições “Maluda – 
Recordar I” e “Maluda – Recordar II”, via DSC/DCJT/SDC, à 
empresa “Global Seguros” pelo valor de € 571,00 (Quinhentos e 
setenta e um euros), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/6397, de 2009/05/08. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/08 
Procº: 514/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 3 placas para 
a “Arte Muralista”, via DSC/DCJT/SDC, à empresa 
“Gravomanos” pelo valor de € 1.980,00 (Mil novecentos e 
oitenta euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6383, de 2009/05/07. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/08 
Procº: 515/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de catering no âmbito da iniciativa “Fapodivel”, via 
DSC/DGREASE, à empresa “Uniself” pelo valor de € 1.125,00 
(Mil cento e vinte e cinco euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/6348, de 2009/05/06. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/08 
Procº: 474/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro de 
acidentes pessoais para os participantes no 1º Aniversário da 
ECOPISTA, via DSC/DD, à empresa “João Bernardino - 
Global” pelo valor de € 339,50 (Trezentos e trinta e nove euros e 
cinquenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/6395, de 2009/05/08. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/08 
Procº: 503/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de troféus e t-
shirts para o 1º Aniversário da ECOPISTA, via DSC/DD, à 
empresa “SportCups, Lda.” pelo valor de € 954,00 (Novecentos 
e cinquenta e quatro euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/6336, de 2009/05/07. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/08 
Procº: 501/2009 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro para 
a Exposição de Ilustrações de Marta Neto, via 
DSC/DCJT/SBAH, à empresa “João Bernardino - Global” pelo 
valor de € 29,50 (Vinte e nove euros e cinquenta cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/6402, de 
2009/05/08. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/08 
Procº: 518/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de emolduramento de serigrafias para a Exposição 
“Maluda”, à empresa “Wenbdeco.Biz” pelo valor de € 812,50 
(Oitocentos e doze euros e cinquenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/6040, de 
2009/04/30. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/07 
Procº: 489/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material de 
cozinha e WC para várias Escolas EB1 do Concelho de 
Odivelas, via DSC/DGREASE/SGE, à empresa “Higiene Plus, 
Lda.” pelo valor de € 653,60 (Seiscentos e cinquenta e três euros 
e sessenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/6134, de 2009/05/04. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/04 
Procº: 487/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de impressora 
de cotas para DSC/DCJT/SBAH, via GISC, à empresa 
“Compudata, Lda.” pelo valor de € 550,00 (Quinhentos e 
cinquenta euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6450, de 2009/05/08. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/08 
Procº: 521/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de carimbos 
com datador incorporado, via DAJG/DAG/SE à empresa 
“Sporgravo, Lda.” pelo valor de € 60,00 (Sessenta euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/6407, de 
2009/05/08. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/08 
Procº: 508/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de concepção de brochura, via GCRPP, à “Ana Raquel 
Diogo.” pelo valor de € 300,00 (Trezentos euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/6494, de 
2009/05/11. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/11 
Procº: 517/2009 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de impressora 
de cotas para DSC/DCJT/SBAH, via GISC, à empresa 
“Compudata, Lda.” pelo valor de € 550,00 (Quinhentos e 
cinquenta euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6450, de 2009/05/08. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/08 
Procº: 521/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação 
em jornal nacional referente ao “Estudo de Loteamento e Obras 
de Urbanização – Vale Grande – Pontinha”, via DGOU, à 
empresa “Global Notícias – 24 Horas” pelo valor de € 252,00 
(Duzentos e cinquenta e dois euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/6490, de 2009/05/11. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/11 
Procº: 524/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de Prelector para o “Encontro do Dirigente Desportivo 
– 2009”, via DSC/DD, ao “José Alfredo Pinto Correia” pelo 
valor de € 250,00 (Duzentos e cinquenta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/6261, de 
2009/05/06. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/12 
Procº: 499/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de autocolantes 
“Táxi”, via GCRPP, à empresa “Planimagem, Lda.” pelo valor 
de € 145,08 (Cento e quarenta e cinco euros e oito cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6487, de 2009/05/11. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/12 
Procº: 522/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de câmaras e 
urnas de voto para a Junta de Freguesia de Odivelas, via 
DAJG/DAG, à empresa “Varão Técnica, Lda.” pelo valor de € 
950,00 (Novecentos e cinquenta euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/6521, de 2009/05/12. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/12 
Procº: 526/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro 
multirriscos para a Exposição de Escultura de João Limpinho, 
via DSC/DCJT/DSC, à empresa “Global Seguros” pelo valor 
de € 731,43 (Setecentos e trinta e um euros e quarenta e três 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6491, de 2009/05/11. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/12 
Procº: 504/2009 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de apoios para 
a viatura nº 1501 da Frota Municipal, via DOMT/DTO/SO, à 
empresa “Loures Automóveis, Lda.” pelo valor de € 18,75 
(Dezoito euros e setenta e cinco cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/6464, de 
2009/05/11. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/12 
Procº: 520/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para a 
viatura nº 1207 da Frota Municipal, via DOMT/DTO/SO, à 
empresa “Melisauto, SA” pelo valor de € 193,66 (Cento e 
noventa e três euros e sessenta e seis cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/6505, de 
2009/05/11. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação. Remeta-se previamente à 
DF para regularização de cabimento e registo de compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/12 
Procº: 285/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de uma peça 
para a viatura nº 1513 da Frota Municipal, via 
DOMT/DTO/SO, à empresa “Nissan” pelo valor de € 28,20 
(Vinte e oito euros e vinte cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/6542, de 2009/05/12. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/12 
Procº: 528/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro 
multirriscos para Obras de Arte para a Exposição “Pintura de 
Mancha – Rui Santos”, via DSC/DCJT/SBAH, à empresa 
“Global Seguros” pelo valor de € 26,00 (Vinte e seis euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/6447, de 
2009/05/08. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/12 
Procº: 519/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de estojos 
escolares para o Seminário “Onde Está a Escola”, via AM, à 
empresa “Reinaldo Fernandes Higino, Lda.” pelo valor de € 
45,00 (Quarenta e cinco euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/6687, de 2009/05/14. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/14 
Procº: 540/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de emblemas 
com Brasão da CMO, via GCRPP, à empresa “Artibandeiras, 
Lda.” pelo valor de € 2.000,00 (Dois mil euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/6666, de 
2009/05/13. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/14 
Procº: 534/2009 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placas com 
gravação para oferta ao Lar de Odivelas, via GCRPP, à empresa 
“Reinaldo Fernandes Higino, Lda.” pelo valor de € 70,00 
(Setenta euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6656, de 2009/05/13. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/14 
Procº: 527/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para esquema gímnico para o Clube do Movimentos, via 
DSC/DD, à empresa “Soupinto, Lda.” pelo valor de € 74,63 
(Setenta e quatro euros e sessenta e três cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/6663, de 
2009/05/13. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/14 
Procº: 538/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro de 
acidentes pessoais no âmbito da iniciativa “X Festa da 
Ginástica”, via DSC/DD, à empresa “Global Seguros” pelo 
valor de € 37,10 (Trinta e sete euros e dez cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/6850, de 
2009/05/18. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação conforme 
proposto. Remeta-se à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/19 
Procº: 552/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material de pintura para o Centro de Exposições, via 
DDC/DCJT, à empresa “Radialcor, Lda.” pelo valor de € 258,24 
(Duzentos e cinquenta e oito euros e vinte e quatro cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6726, de 2009/05/14. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/19 
Procº: 550/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diversas 
peças para a viatura nº 2005 da Frota Municipal, via 
DOMT/DTO/SO, à empresa “Simopeças, Lda.” pelo valor de € 
361,72 (Trezentos e sessenta e um euros e setenta e dois 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6730, de 2009/05/14. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/19 
Procº: 542/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para reparação de frigorífico de conservação do 
Refeitório Municipal, via DGAF, à empresa “Luban, Lda.” pelo 
valor de € 350,00 (Trezentos e cinquenta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/6731, de 
2009/05/14. 
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Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/19 
Procº: 544/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças 
diversas para viaturas da Frota Municipal, via 
DOMT/DTO/SO, à empresa “X-Car Automóveis, SA” pelo 
valor de € 601,88 (Seiscentos e um euros e oitenta e oito 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6813, de 2009/05/18. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/19 
Procº: 547/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material de canalização, via DOMT/DIEM/SOAD, à empresa 
“João Victor & Ligeiro, Lda.” pelo valor de € 453,12 
(Quatrocentos e cinquenta e três euros e doze cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/6503, de 
2009/05/11. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/19 
Procº: 523/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para várias reparações em instalações e equipamentos 
municipais, via DOMT/DIEM/SOAD, à empresa “Graça – 
Ferragens & Ferramentas, Lda.” pelo valor de € 26,70 (Vinte e 
seis euros e setenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/6874, de 2009/05/19. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/19 
Procº: 535/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bebedouros, 
via DOMT/DIEU/SST, à empresa “Paisagem Urbana” pelo 
valor de € 1.712,00 (Mil setecentos e doze euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/6825, de 
2009/05/18. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/19 
Procº: 548/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de duas 
máquinas fotográficas digitais, via DFM, à empresa 
“Compudata, Lda.” pelo valor de € 148,00 (Cento e quarenta e 
oito euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6724, de 2009/05/14. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/19 
Procº: 537/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de lanche para 
a Semana da Deficiência: Festival Inclusão P’la Arte, via 
DHSAS/DAS, ao “Luís Machado – Agente da Dancake” pelo 

valor de € 402,00 (Quatrocentos e dois euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/6913, de 
2009/05/19. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/19 
Procº: 558/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para reparação da viatura nº 1510 da Frota Municipal, via 
DOMT/DTO/SO, à empresa “Melo Falcão, Lda.” pelo valor de 
€ 590,62 (Quinhentos e noventa euros e sessenta e dois 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/6709, de 2009/05/14. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/19 
Procº: 546/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de substituição e teste em funcionamento de diversos 
componentes para sistema AVAC, via DOMT/DIEM, à 
empresa “Lisarco, Lda.” pelo valor de € 401,78 (Quatrocentos e 
um euros e setenta e oito cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/6912, de 2009/05/19. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/19 
Procº: 562/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de aluguer de autocarro para o Seminário “Onde está a 
Escola? AEC’s – Actividades de Enriquecimento Curricular – 
Realidade e Perspectivas”, à empresa “Lilaz, Lda.” pelo valor de 
€ 150,00 (Cento e cinquenta euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/6969, de 2009/05/20. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data da decisão: 2009/05/19 
Procº: 567/2009 
 
 
 

 

Gestão Urbanística 
 

 
Listagem dos Comprovativos de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia, emitidos pelo Director do Departamento 
de Gestão e Ordenamento Urbanístico, no uso da competência 
delegada pela Presidente da Câmara, pelo despacho n.º 
42/PRES/08, de 11 de Abril, nos termos da Informação n.º 
32/DGOU/AS, de 2009.07.02, durante o mês de Junho de 
2009: 
 
Processo n.º 10733/CP/OP/GI 
Nome: Jorge Filipe Rodrigues Fróis 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º das Sete Quintas – Rua Maria Pia lote 20 – Caneças 
Data de despacho: 29.04.09 
Comprovativo n.º 64/2009 
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Processo n.º 3360/OP/GI 
Nome: Manuel Joaquim Batista Guerra 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º das Granjas Novas – Rua das Granjas lote 28 – 
Ramada 
Data de despacho: 13.05.09 
Comprovativo n.º 65/2009 
 
Processo n.º 10209/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Martins 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua Eng.º Duarte Pacheco lote 952 – 
Famões 
Data de despacho: 13.05.09 
Comprovativo n.º 66/2009 
 
Processo n.º 14087/OCP/RC/OC 
Nome: Joaquim António Gomes Pereira 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Monte Verde – Rua Maria do Céu lote 114 – Caneças 
Data de despacho: 13.05.09 
Comprovativo n.º 67/2009 
 
Processo n.º 8386/OP/GI 
Nome: Rodja – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal S. Sebastião – Rua Cidade da Horta lote 455 – 
Famões 
Data de despacho: 07.05.09 
Comprovativo n.º 68/2009 
 
Processo n.º 10658/OCP/RC/OC 
Nome: Eliseu Augusto Mendes Coelho 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casalinho da Azenha – Rua Cidade de Viseu lote 47 – 
Pontinha 
Data de despacho: 23.12.08 
Comprovativo n.º 69/2009 
 
Processo n.º 5817/OP/GI 
Nome: Alcides Ribeiro Jales 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Trigache Norte – Rua António Boto lote 249 – 
Famões 
Data de despacho: 29.04.09 
Comprovativo n.º 70/2009 
 
Processo n.º 10784/CP/OP/GI 
Nome: Agostinho Rodrigues Pereira 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal do Bispo – Rua Cidade de Luanda lote 16 – 
Famões 
Data de despacho: 13.05.09 
Comprovativo n.º 71/2009 
 
Processo n.º 7263/OP/GI 
Nome: Manuel dos Remédios Lourenço Lopes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 

Local: B.º Vale Pequeno – Rua Ilha da Madeira lote 260 – 
Pontinha 
Data de despacho: 02.06.09 
Comprovativo n.º 72/2009 
 
Processo n.º 4691/OP 
Nome: Silva & João Oliveira, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 71 – Ramada 
Data de despacho: 21.05.09 
Comprovativo n.º 73/2009 
 
Processo n.º 10852/CP/OP 
Nome: Maria de Lurdes L. Pires dos Santos e Graça Maria L. P. 
T. Queirós 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: Avenida Professor Dr. Augusto Abreu Lopes nº 24 - 
Odivelas 
Data de despacho: 27.05.09 
Comprovativo n.º 74/2009 
 
Processo n.º 10833/CP/OP/GI 
Nome: Ilídio da Piedade Mira Martins 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua da Paz lote 93, Vivenda Fátima - 
Caneças 
Data de despacho: 21.05.09 
Comprovativo n.º 75/2009 
 
Processo n.º 33811/OCP/RC/OC 
Nome: António Joaquim Suarez Lopes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Sol Nascente – Rua 16 de Abril lote 168 – Famões 
Data de despacho: 02.06.09 
Comprovativo n.º 76/2009 
 
Processo n.º 10795/CP/OP/GI 
Nome: António Ernesto Moisés 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal novo – Rua António Aleixo lote 665 – Caneças 
Data de despacho: 07.05.09 
Comprovativo n.º 77/2009 
 
 
 
Relação dos Alvarás de Licença/Autorização de 
Construção e de Utilização emitidos pelo Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, no 
uso da competência delegada pela Presidente da Câmara, 
pelo despacho n.º 42/PRES/08, de 11 de Abril, nos termos 
da Informação n.º 33/DGOU/AS, de 2009.07.02, referente 
ao mês de Junho de 2009: 
 
 
Alvarás de Licença de Utilização 
 
Processo n.º 2790/OP/GI 
Nome: José Alexandre da Costa 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal do Rato – Rua da Vitória nº 18 – Pontinha 
Data de despacho: 21.05.09 
Licença n.º 138/2009 
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Processo n.º 7435/OP/GI 
Nome: Joaquim Afonso Jorge 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Monte Verde – Rua José Carlos Ary dos Santos lote 
68 – Caneças 
Data de despacho: 13.05.09 
Licença n.º 139/2009 
 
Processo n.º 9331/OP 
Nome: Hagen Imobiliária, S.A. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urbanização da Arroja lote 8 – Odivelas 
Data de despacho: 02.06.09 
Licença n.º 140/2009 
 
Processo n.º 9333/OP 
Nome: Hagen Imobiliária, S.A. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urbanização da Arroja lote 9 – Odivelas 
Data de despacho: 02.06.09 
Licença n.º 141/2009 
 
Processo n.º 17215/OCP/OC 
Nome: Lucilene Ferreira de Andrade 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Rua Dr. Jaime Cortesão nº 32 – Póvoa de Santo Adrião 
Data de despacho: 02.06.09 
Licença n.º 142/2009 
 
Processo n.º 2372/OP 
Nome: Reissil – Imobiliária e Construção, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 8 lote 2 – Odivelas 
Data de despacho: 02.06.09 
Licença n.º 143/2009 
 
Processo n.º 6704/OP/GI 
Nome: Valentim Ribeiro Alves 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Vale Pequeno – Rua 25 de Abril lote 338 - Pontinha 
Data de despacho: 13.05.09 
 
Processo n.º 2225/OP/GI 
Nome: José Luís Antunes 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua Casal do Abadesso lote 1074 – 
Caneças 
Data de despacho: 21.05.09 
Licença n.º 145/2009 
 
Processo n.º 6174/OP/GI 
Nome: João Carlos Rodrigues da Silva 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua 11 de Março lote 477 – Caneças 
Data de despacho: 27.05.09 
Licença n.º 146/2009 
 
Processo n.º 34751/OCP/OC 
Nome: RGA – Compra e Venda de Imóveis, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal do Bispo – Rua Alves Redol lote 422 – Famões 
Data de despacho: 27.05.09 
Licença n.º 147/2009 
 
Processo n.º 7595/OP/GI 
Nome: Jaime José Cardoso Bernardes 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 

Local: B.º Casal do Bispo – Rua da Esperança lote 20 – Famões 
Data de despacho: 21.05.09 
Licença n.º 148/2009 
 
Processo n.º 8908/OP/GI 
Nome: Luís Cardoso 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º da Condessa – Rua Augusto Costa lote 42 – Pontinha 
Data de despacho: 13.05.09 
Licença n.º 149/2009 
 
Processo n.º 4652/OP/GI 
Nome: José Augusto de Deus 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Trigache Centro – Rua Abel Manta lote 22 – Famões 
Data de despacho: 22.05.09 
Licença n.º 150/2009 
 
Processo n.º 9646/OP/GI 
Nome: Firmino Alves 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Qt.ª Porto Pinheiro – Rua B lote 67 – Odivelas 
Data de despacho: 02.06.09 
Licença n.º 151/2009 
 
Processo n.º 2400/OP 
Nome: Edima – Construção Civil, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 9 lote 10 – Odivelas 
Data de despacho: 02.06.09 
Licença n.º 152/2009 
 
Processo n.º 2775/OP/GI 
Nome: Fernando Paulo Perdigão 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º da Condessa – Rua Vasco Santana lote 4 – Pontinha 
Data de despacho: 27.05.09 
Licença n.º 153/2009 
 
Processo n.º 2618/OP 
Nome: Cozerel – Construções do Zêzere, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 4 lote 8 – Odivelas 
Data de despacho: 14.04.08 
Licença n.º 154/2009 
 
Processo n.º 7793/OP/GI 
Nome: Orbílio Matos 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua do Brasil lote 246 – Caneças 
Data de despacho: 21.05.09 
Licença n.º 155/2009 
 
Processo n.º 8907/OP/GI 
Nome: Fernando António das Neves Martins 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Qt.ª da Condessa – Rua Eugénio Salvador lote 37 – 
Pontinha 
Data de despacho: 27.05.09 
Licença n.º 156/2009 
 
Processo n.º 8970/OP 
Nome: António da Silva Filipe 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. S. Roque – Rua Virgílio Ferreira lote 28 – Caneças 
Data de despacho: 21.05.09 
Licença n.º 157/2009 
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Processo n.º 5361/OP 
Nome: Godimpério Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 81 – Ramada 
Data de despacho: 09.06.09 
Licença n.º 158/2009 
 
Processo n.º 848/OP/GI 
Nome: António Augusto Frias Quintela 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Sol Nascente – Rua do Sol Nascente lote 230 – 
Famões 
Data de despacho: 02.06.09 
Licença n.º 159/2009 
 
Processo n.º 6508/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel da Fonseca Ribeiro 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua das Beiras lote 1031 – Famões 
Data de despacho: 27.05.09 
Licença n.º 160/2009 
 
Processo n.º 9981/OP/GI 
Nome: Manuel Augusto Gomes 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal do Bispo – Rua Cidade de Luanda lote 4 – 
Famões 
Data de despacho: 02.06.09 
Licença n.º 161/2009 
 
Processo n.º 7369/OP/GI 
Nome: César João Vicente da Fonseca 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal dos Apréstimos – Rua A lote 142 – Ramada 
Data de despacho: 21.05.09 
Licença n.º 162/2009 
 
Processo n.º 7632/OP/GI 
Nome: Geraldo da Silva Araújo dos Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Tomada da Amoreira – Rua da Soalheira lote 84 – 
Ramada 
Data de despacho: 21.05.09 
Licença n.º 163/2009 
 
Processo n.º 8916/OP 
Nome: António José Martins dos Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º dos C.T.T. – Rua das Arroteias lote 2A 44 – Caneças 
Data de despacho: 02.06.09 
Licença n.º 164/2009 
 
Processo n.º 3495/OP/GI 
Nome: Sérgio Carinhas de Oliveira e Silva e Outros 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal da Silveira – Rua Bernardino Machada lote 640 
A – Famões 
Data de despacho: 03.07.08 
Licença n.º 165/2009 
 
Processo n.º 1208/OCP/OC 
Nome: Mário Mendes de Oliveira 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Trigache Norte – Rua Dr. Jaime Cortesão lote 90 – 
Famões 
Data de despacho: 02.06.09 
Licença n.º 166/2009 

Processo n.º 9674/OP 
Nome: Eva Maria Borges Lopes da Silva Tavares e Outro 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Rua dos Bombeiros Voluntários nº 25 – Odivelas 
Data de despacho: 09.06.09 
Licença n.º 167/2009 
 
Processo n.º 9675/OP 
Nome: Marina Regina Borges Lopes da Silva e Outro 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Rua dos Bombeiros Voluntários nº 23 – Odivelas 
Data de despacho: 09.06.09 
Licença n.º 168/2009 
 
Processo n.º 3202/OP/GI 
Nome: Júlio da Conceição Marques 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua das Dálias lote 397 – Caneças  
Data de despacho: 02.06.09 
Licença n.º 169/2009 
 
Processo n.º 2862/OP 
Nome: Manuel Caldeira Freixo Garalhó 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Trigache Centro – Rua Rafael Bordalo Pinheiro lote 3 
– Famões 
Data de despacho: 02.06.09 
Licença n.º 170/2009 
 
Processo n.º 21221/OCP 
Nome: Hirondina Adrião Antunes 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Monte Verde – Rua do Monte Verde lote 39 – 
Caneças 
Data de despacho: 13.05.09 
Licença n.º 171/2009 
 
Processo n.º 9711/OP/GI 
Nome: Isaura Augusta Gomes Quintão Miranda 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua Marquês de Pombal lote 304 – 
Caneças 
Data de despacho: 09.06.09 
Licença n.º 172/2009 
 
Processo n.º 4586/OP/GI 
Nome: Gonçalo Filipe da Silva Godinho 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Tomada da Amoreira – Rua da Soalheira lote 80 – 
Ramada 
Data de despacho: 27.05.09 
Licença n.º 173/2009 
 
Processo n.º 27589/OCP/OC 
Nome: António Guedes Pimenta 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal dos Apréstimos – Rua Carlos Reis lote 58 – 
Ramada 
Data de despacho: 21.05.09 
Licença n.º 174/2009 
 
Processo n.º 9880/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel de Almeida Conde Dias 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua 5 de Setembro lote 1269 – Caneças 
Data de despacho: 02.06.09 
Licença n.º 175/2009 
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Processo n.º 5994/OP/GI 
Nome: Ricardo Jorge Teixeira Simões 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º das Granjas Novas – Rua das Granjas lote 39 – 
Ramada 
Data de despacho: 13.05.09 
Licença n.º 176/2009 
 
Processo n.º 2010/OP/GI 
Nome: Paulo Cândido Barrento Rente 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Qt.ª da Condessa – Rua Vasco Santana lote 39 – 
Pontinha 
Data de despacho: 09.06.09 
Licença n.º 177/2009 
 
Processo n.º 7744/ÕP/GI 
Nome: Jorge Manuel Vaz Nunes 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal do Rato – Rua dos Lírios lote 312 – Pontinha  
Data de despacho: 26.06.09 
Licença n.º 178/2009 
 
Processo n.º 8549/OP/GI 
Nome: Luís da Silva Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Vale Pequeno – Rua Zeca Afonso lote 175 – Pontinha 
Data de despacho: 21.05.09 
Licença n.º 179/2009 
 
Processo n.º 8994/OP 
Nome: Maria Emília da Almeida do Nascimento 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Vale Pequeno – Rua Alfredo Marceneiro lote 324 – 
Pontinha 
Data de despacho: 09.06.09 
Licença n.º 180/2009 
 
Processo n.º 9768/OP/GI 
Nome: José Pedro Dias Luís 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal do Bispo – Rua do Alegrete lote 99 – Famões 
Data de despacho: 27.05.09 
Licença n.º 181/2009 
 
 
 
Alvarás de Licença/Autorização de Construção 
 
Processo n.º 9906/D/E 
Nome: Silveira & Flores, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção 
Local: Rua de Angola nº 6 – Olival Basto 
Data de despacho: 05.11.08 
Licença n.º 148/2009 
 
Processo n.º 9277/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição de Jesus Ferreira Rodrigues 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Casal Novo – Rua Marquês de Pombal lote 287 – 
Caneças 
Data de despacho: 12.08.08 
Licença n.º 149/2009 
 
Processo n.º 5190/OP 
Nome: Ricardo Alexandre & Antunes – Construções, Lda. 

Assunto: Concessão de Aditamento ao Alvará de Licença de 
Construção 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 90 – Ramada 
Data de despacho: 21.05.09 
Licença n.º 84/2008 
 
Processo n.º 10739/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel Fernandes dos Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção  
Local: B.º do Porto Pinheiro – Rua B lote 69 – Odivelas 
Data de despacho: 13.05.09 
Licença n.º 150/2009 
 
Processo n.º 8193/OP/GI 
Nome: Amílcar Augusto Amaral 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção  
Local: B.º Quinta da Barroca – Rua das Camélias lote 19 – 
Famões 
Data de despacho: 13.05.09 
Licença n.º 151/2009 
 
Processo n.º 9114/OP/GI 
Nome: Eugénio Agostinho Neto Bento 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: B.º Castelo Poente – Rua do Paleolítico lote 39 – Ramada 
Data de despacho: 08.01.08 
Licença n.º 152/2009 
 
Processo n.º 9189/OP/GI 
Nome: Fernando Martins dos Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Casal do Rato – Rua da Beira lote 299 – Pontinha 
Data de despacho: 08.08.08 
 
Processo n.º 2451/OP 
Nome: Soptel – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Aditamento ao Alvará de Licença de 
Construção 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 4 lote 11 – Odivelas 
Data de despacho: 21.05.09 
Licença n.º 233/2008 
 
Processo n.º 8444/OP 
Nome: Vértice Urbano – Promoção Imobiliária, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Quinta das Piçarras lote 22 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 154/2009 
 
Processo n.º 8443/OP 
Nome: Vértice Urbano – Promoção Imobiliária, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Quinta das Piçarras lote 21 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 155/2009 
 
Processo n.º 10053/OP/GI 
Nome: Horácio de Sousa Martins 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Qt.ª Porto Pinheiro – Rua C nº 36 – Odivelas 
Data de despacho: 13.05.09 
Licença n.º 156/2009 
 
Processo n.º 6673/OP/GI 
Nome: Amável dos Santos Aleixo Sequeira Barata 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
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Local: B.º Trigache Sul – Rua de Santo António lote 7 – Famões 
Data de despacho: 24.03.09 
Licença n.º 157/2009 
 
Processo n.º 4794/OP 
Nome: Construções e Empreendimentos José Clemente Batista, 
Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 54 – Ramada 
Data de despacho: 13.05.09 
Licença n.º 158/2009 
 
Processo n.º 1081/OCP 
Nome: José Henriques António  
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção  
Local: Qt.ª das Dálias – R. Marechal Gomes da Costa lote 51 - 
Famões 
Data de despacho: 03.02.09 
Licença n.º 159/2009 
 
Processo n.º 509/OP/GI 
Nome: António Manuel de Sousa Pereira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Trigache Norte – R. Dr. Jaime Cortesão lote 87 – 
Famões 
Data de despacho: 13.05.09 
Licença n.º 160/2009 
 
Processo n.º 10131/OP/GI 
Nome: Júlio da Costa  
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: B.º Mimosa – Rua Central lote 61 – Odivelas 
Data de despacho: 13.05.09 
Licença n.º 161/2009 
 
Processo n.º 9997/OP/GI 
Nome: António dos Santos Correia 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Castelo Poente – Rua do Castelo lote 94 – Ramada 
Data de despacho: 10.03.09 
Licença n.º 162/2009 
 
Processo n.º 10089/OP/GI 
Nome: Maria do Carmo Xavier Nave Botelho 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: B.º Casal dos Apréstimos – Rua José Malhoa lote 157 - 
Ramada 
Data de despacho: 23.12.08 
Licença n.º 163/2009 
 
Processo n.º 9049/OP 
Nome: Mendes & Patrício – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção  
Local: Rua Júlia Escrivaniz lote 1 – Caneças 
Data de despacho: 23.12.08 
Licença n.º 164/2009 
 
Processo n.º 7810/OP/GI 
Nome: Ana Paula Simões dos Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Casal dos Cravos – Rua Casal dos Cravos lote 7 – 
Ramada 
Data de despacho: 23.09.08 
Licença n.º 165/2009 
 
 

Processo n.º 8853/OP/GI 
Nome: Albino Pais Fernandes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: B.º Casa do Bispo – Rua do Bispo lote 297 – Famões 
Data de despacho: 22.10.08 
Licença n.º 166/2009 
 
Processo n.º 8615/OP/GI 
Nome: Bartolomeu Barata Tomé 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Casal da Silveira – Rua 2 de Abril lote 917 – Famões 
Data de despacho: 13.05.09 
Licença n.º 167/2009 
 
Processo n.º 4668/OP 
Nome: Silva & João Oliveira, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 68 – Ramada 
Data de despacho: 27.05.09 
Licença n.º 168/2009 
 
Processo n.º 4192/OP 
Nome: Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa – APCL 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção  
Local: Pombais - Rua Almirante Gago Coutinho lote 13 – 
Odivelas 
Data de despacho: 27.05.09 
Licença n.º 169/2009 
 
Processo n.º 27200/Antigo 
Nome: Carlos Manuel Sá Batista  
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção  
Local: Avenida D. Dinis nº 71 – Odivelas 
Data de despacho: 18.02.09 
Licença n.º 170/2009 
 
Processo n.º 9645/OP 
Nome: Tvários – Investimentos Imobiliários, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua de Macau nº 8 a 18 – Olival Basto 
Data de despacho: 05.08.08 
Licença n.º 171/2009 
 
Processo n.º 8384/OP/GI 
Nome: Carlos Barata dos Santos, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Casal do Bispo – Rua Cidade Nova de Lisboa lote 74 
– Famões 
Data de despacho: 13.05.09 
Licença n.º 172/2009 
 
Processo n.º 4728/OP 
Nome: Irmãos Mota, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 48 – Ramada 
Data de despacho: 12.11.04 
Licença n.º 278/2006 
 
Processo n.º 24292/OCP/OC 
Nome: José Marques Saraiva 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Casal do Bispo – Rua Casal do Abadesso lote 416 – 
Famões 
Data de despacho: 22.10.08 
Licença n.º 173/2009 
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Processo n.º 11130/OCP/OC 
Nome: Casa de Repouso da Enfermagem Portuguesa e 
Profissões Auxiliares de saúde 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Rua Major Rosa Bastos nº 23 – Caneças 
Data de despacho: 02.03.09 
Licença n.º 174/2009 
 
Processo n.º 8424/OP 
Nome: Predicaneças Urbanizações e Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: Quinta das Piçarras lote 2 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 175/2009 
 
Processo n.º 8425/OP 
Nome: Vértice Urbano, Promoção Imobiliária, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Quinta das Piçarras lote 3 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 176/2009 
 
Processo n.º 8426/OP 
Nome: Vértice Urbano, Promoção Imobiliária, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: Quinta da Piçarras lote 4 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 177/2009 
 
Processo n.º 8435/OP 
Nome: Fernando dos Santos Marques & Filhos, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Quinta das Piçarras lote 13 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 178/2009 
 
Processo n.º 8434/OP 
Nome: Fernando dos Santos Marques & Filhos, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Quinta das Piçarras lote 12 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 179/2009 
 
Processo n.º 8446/OP 
Nome: Predicaneças Urbanizações e Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: Quinta das Piçarras lote 24 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 180/2009 
 
Processo n.º 8437/OP 
Nome: Predicaneças Urbanizações e Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Quinta das Piçarras lote 15 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 181/2009 
 
Processo n.º 8436/OP 
Nome: Predicaneças Urbanizações e Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: Quinta das Piçarras lote 14 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 182/2009 
 
Processo n.º 8438/OP 
Nome: Predicaneças Urbanizações e Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  

Local: Quinta das Piçarras lote 16 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 183/2009 
 
Processo n.º 6592/OP/GI 
Nome: João Martinho Marques 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º dos Pedernais – Rua D. Dinis lote A-263 – Ramada 
Data de despacho: 02.06.09 
Licença n.º 184/2009 
 
 
 
Alvarás de Licença de Construção 
 
Processo n.º 9906/D/E 
Nome: Silveira & Flores, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção 
Local: Rua de Angola nº 6 – Olival Basto 
Data de despacho: 05.11.08 
Licença n.º 148/2009 
 
Processo n.º 9277/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição de Jesus Ferreira Rodrigues 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Casal Novo – Rua Marquês de Pombal lote 287 – 
Caneças 
Data de despacho: 12.08.08 
Licença n.º 149/2009 
 
Processo n.º 5190/OP 
Nome: Ricardo Alexandre & Antunes – Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Aditamento ao Alvará de Licença de 
Construção 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 90 – Ramada 
Data de despacho: 21.05.09 
Licença n.º 84/2008 
 
Processo n.º 10739/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel Fernandes dos Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção  
Local: B.º do Porto Pinheiro – Rua B lote 69 – Odivelas 
Data de despacho: 13.05.09 
Licença n.º 150/2009 
 
Processo n.º 8193/OP/GI 
Nome: Amílcar Augusto Amaral 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção  
Local: B.º Quinta da Barroca – Rua das Camélias lote 19 – 
Famões 
Data de despacho: 13.05.09 
Licença n.º 151/2009 
 
Processo n.º 9114/OP/GI 
Nome: Eugénio Agostinho Neto Bento 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: B.º Castelo Poente – Rua do Paleolítico lote 39 – Ramada 
Data de despacho: 08.01.08 
Licença n.º 152/2009 
 
Processo n.º 9189/OP/GI 
Nome: Fernando Martins dos Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Casal do Rato – Rua da Beira lote 299 – Pontinha 
Data de despacho: 08.08.08 
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Processo n.º 2451/OP 
Nome: Soptel – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Aditamento ao Alvará de Licença de 
Construção 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 4 lote 11 – Odivelas 
Data de despacho: 21.05.09 
Licença n.º 233/2008 
 
Processo n.º 8444/OP 
Nome: Vértice Urbano – Promoção Imobiliária, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Quinta das Piçarras lote 22 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 154/2009 
 
Processo n.º 8443/OP 
Nome: Vértice Urbano – Promoção Imobiliária, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Quinta das Piçarras lote 21 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 155/2009 
 
Processo n.º 10053/OP/GI 
Nome: Horácio de Sousa Martins 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Qt.ª Porto Pinheiro – Rua C nº 36 – Odivelas 
Data de despacho: 13.05.09 
Licença n.º 156/2009 
 
Processo n.º 6673/OP/GI 
Nome: Amável dos Santos Aleixo Sequeira Barata 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Trigache Sul – Rua de Santo António lote 7 – Famões 
Data de despacho: 24.03.09 
Licença n.º 157/2009 
 
Processo n.º 4794/OP 
Nome: Construções e Empreendimentos José Clemente Batista, 
Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 54 – Ramada 
Data de despacho: 13.05.09 
Licença n.º 158/2009 
 
Processo n.º 1081/OCP 
Nome: José Henriques António  
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção  
Local: Qt.ª das Dálias – R. Marechal Gomes da Costa lote 51 - 
Famões 
Data de despacho: 03.02.09 
Licença n.º 159/2009 
 
Processo n.º 509/OP/GI 
Nome: António Manuel de Sousa Pereira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Trigache Norte – R. Dr. Jaime Cortesão lote 87 – 
Famões 
Data de despacho: 13.05.09 
Licença n.º 160/2009 
 
Processo n.º 10131/OP/GI 
Nome: Júlio da Costa  
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: B.º Mimosa – Rua Central lote 61 – Odivelas 
Data de despacho: 13.05.09 
Licença n.º 161/2009 

Processo n.º 9997/OP/GI 
Nome: António dos Santos Correia 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Castelo Poente – Rua do Castelo lote 94 – Ramada 
Data de despacho: 10.03.09 
Licença n.º 162/2009 
 
Processo n.º 10089/OP/GI 
Nome: Maria do Carmo Xavier Nave Botelho 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: B.º Casal dos Apréstimos – Rua José Malhoa lote 157 - 
Ramada 
Data de despacho: 23.12.08 
Licença n.º 163/2009 
 
Processo n.º 9049/OP 
Nome: Mendes & Patrício – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção  
Local: Rua Júlia Escrivaniz lote 1 – Caneças 
Data de despacho: 23.12.08 
Licença n.º 164/2009 
 
Processo n.º 7810/OP/GI 
Nome: Ana Paula Simões dos Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Casal dos Cravos – Rua Casal dos Cravos lote 7 – 
Ramada 
Data de despacho: 23.09.08 
Licença n.º 165/2009 
 
Processo n.º 8853/OP/GI 
Nome: Albino Pais Fernandes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: B.º Casa do Bispo – Rua do Bispo lote 297 – Famões 
Data de despacho: 22.10.08 
Licença n.º 166/2009 
 
Processo n.º 8615/OP/GI 
Nome: Bartolomeu Barata Tomé 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Casal da Silveira – Rua 2 de Abril lote 917 – Famões 
Data de despacho: 13.05.09 
Licença n.º 167/2009 
 
Processo n.º 4668/OP 
Nome: Silva & João Oliveira, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 68 – Ramada 
Data de despacho: 27.05.09 
Licença n.º 168/2009 
 
Processo n.º 4192/OP 
Nome: Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa – APCL 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção  
Local: Pombais - Rua Almirante Gago Coutinho lote 13 – 
Odivelas 
Data de despacho: 27.05.09 
Licença n.º 169/2009 
 
Processo n.º 27200/Antigo 
Nome: Carlos Manuel Sá Batista  
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção  
Local: Avenida D. Dinis nº 71 – Odivelas 
Data de despacho: 18.02.09 
Licença n.º 170/2009 
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Processo n.º 9645/OP 
Nome: Tvários – Investimentos Imobiliários, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua de Macau nº 8 a 18 – Olival Basto 
Data de despacho: 05.08.08 
Licença n.º 171/2009 
 
Processo n.º 8384/OP/GI 
Nome: Carlos Barata dos Santos, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Casal do Bispo – Rua Cidade Nova de Lisboa lote 74 
– Famões 
Data de despacho: 13.05.09 
Licença n.º 172/2009 
 
Processo n.º 4728/OP 
Nome: Irmãos Mota, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 48 – Ramada 
Data de despacho: 12.11.04 
Licença n.º 278/2006 
 
Processo n.º 24292/OCP/OC 
Nome: José Marques Saraiva 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Casal do Bispo – Rua Casal do Abadesso lote 416 – 
Famões 
Data de despacho: 22.10.08 
Licença n.º 173/2009 
 
Processo n.º 11130/OCP/OC 
Nome: Casa de Repouso da Enfermagem Portuguesa e 
Profissões Auxiliares de saúde 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Rua Major Rosa Bastos nº 23 – Caneças 
Data de despacho: 02.03.09 
Licença n.º 174/2009 
 
Processo n.º 8424/OP 
Nome: Predicaneças Urbanizações e Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: Quinta das Piçarras lote 2 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 175/2009 
 
Processo n.º 8425/OP 
Nome: Vértice Urbano, Promoção Imobiliária, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Quinta das Piçarras lote 3 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 176/2009 
 
Processo n.º 8426/OP 
Nome: Vértice Urbano, Promoção Imobiliária, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: Quinta da Piçarras lote 4 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 177/2009 
 
Processo n.º 8435/OP 
Nome: Fernando dos Santos Marques & Filhos, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Quinta das Piçarras lote 13 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 178/2009 
 
 

Processo n.º 8434/OP 
Nome: Fernando dos Santos Marques & Filhos, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Quinta das Piçarras lote 12 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 179/2009 
 
Processo n.º 8446/OP 
Nome: Predicaneças Urbanizações e Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: Quinta das Piçarras lote 24 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 180/2009 
 
Processo n.º 8437/OP 
Nome: Predicaneças Urbanizações e Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Quinta das Piçarras lote 15 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 181/2009 
 
Processo n.º 8436/OP 
Nome: Predicaneças Urbanizações e Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: Quinta das Piçarras lote 14 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 182/2009 
 
Processo n.º 8438/OP 
Nome: Predicaneças Urbanizações e Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Quinta das Piçarras lote 16 – Caneças 
Data de despacho: 05.06.07 
Licença n.º 183/2009 
 
Processo n.º 6592/OP/GI 
Nome: João Martinho Marques 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º dos Pedernais – Rua D. Dinis lote A-263 – Ramada 
Data de despacho: 02.06.09 
Licença n.º 184/2009 
 
 
 
Despachos exarados pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, no âmbito do Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico, nos termos da 
Informação n.º 34/DDGOU/AS, de 2009.07.02, durante o 
mês de Junho de 2009: 
 
 
Nº Processo : 8495/OP/GI 
Nome : Elsa Margarida Bezerra Gonçalves de Jesus 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : B.º Quinta da Condensa – Rua Vasco Santana lote 9 - 
Pontinha 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 8194/OP/GI 
Nome : Otília Pires dos Santos 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : B.º Quinta da Barroca – Rua das Camélias lote 18 - 
Famões 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
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Nº Processo : 7263/OP/GI 
Nome : Manuel dos Remédios Lourenço Lopes 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : B.º Vale Pequeno – Rua Ilha da Madeira lote 260 - 
Pontinha 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 10638/CP/OP/GI 
Nome : Fernando Rocha Almeida 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Bairro Casal Novo lote 280 - Caneças 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Rejeitar 
 
Nº Processo : 10754/CP/OP/GI 
Nome : Leonel da Silva Duarte e Outra 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : B.º Novo das Queimadas – Rua Gil Vicente lote 108 - 
Famões 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 7404/OP/GI 
Nome : António Pedro de Aguiar 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : B.º Vale Pequeno – Rua do Alecrim lote 192 - Pontinha 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9747/OP/GI 
Nome : Edimina – Construção Civil, Lda. 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : B.º Casal S. Sebastião - Famões 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9355/OP/GI 
Nome : Maria José Silveira Ribeiro de Sousa e Outro 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : B.º da Milharada – Rua Elina Guimarães lote 143 - 
Pontinha 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 2900/OP/GI 
Nome : Fernando Manuel Marques da Silva 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : B.º Casalinho da Azenha – Rua Cidade de Coimbra lote 
81 - Pontinha 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 3688/OP/GI 
Nome : José Augusto Martins 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : B.º Vale Pequeno – Rua Aquilino Ribeiro lote 286 - 
Pontinha 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 9374/OP/GI 
Nome : Manuel de Jesus da Silva 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : B.º Casal do Bispo – Rua General Farinha Beirão lote 
133 - Famões 
Data do Despacho : 02.06.09 

Teor do Despacho : Deferir 
Nº Processo : 9776/OP/GI 
Nome : Sebastião Gomes Fialho 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Bairro Quinta do Porto Pinheiro lote 111 A - Odivelas 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Aprovar o projecto de arquitectura 
 
Nº Processo : 9106/OP/GI 
Nome : António Augusto Lourenço 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : B.º Casal dos Apréstimos – Rua Amadeu Sousa Cardoso 
lote 92 - Ramada 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9746/OP/GI 
Nome : Edimina – Construção Civil, Lda. 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Bairro Casal S. Sebastião lote 119 - Famões 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 6583/OP/GI 
Nome : José Carlos Abrantes Azevedo 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : B.º da Carochia – Rua da Carochia lote 25 - Ramada 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 3865/OP/GI 
Nome : Rui Duarte Alves 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : B.º Trigache Centro – Rua Laura Aires lote 28 - Famões 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 41817/RC 
Nome : Associação de proprietários e moradores Bairro Flor do 
Minho 
Assunto : Proposta de recepção definitiva das obras de 
urbanização e libertação da caução 
Local : Bairro Flor do Minho - Caneças 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Para incluir na Reunião de Câmara 
 
Nº Processo : 10088/OP/GI 
Nome : Ricardo Miguel Pereira da Silva Costa e Outra 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : B.º Casal da Silveira – Rua Machado de Castro lote 500 - 
Famões 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10094/OCP/OC 
Nome : Delmar Joaquim Matos Ferreira 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : B.º Vale Pequeno – Rua Alfredo Marceneiro lote 251 - 
Pontinha 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10716/IP/ED 
Nome : Manuel Martins Rodrigues 
Assunto : Informação prévia 
Local : Bairro Casal da Silveira - Famões 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Parecer desfavorável 
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Nº Processo : 33811/OCP/OC 
Nome : António Joaquim Suarez Lopes 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : B.º Sol Nascente – Rua 16 de Abril lote 168 - Famões 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 9289/OP/GI 
Nome : J. Gomes da Silva e Filhos, Lda. 
Assunto : Pedido de prorrogação de prazo 
Local : Bairro Alto das Arroteias lote 74 - Caneças 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 2400/OP 
Nome : Edimina - Construção Civil, Lda. 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Urb. Colinas do Cruzeiro zona 9 lote 10 - Odivelas 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 8797/OP/GI 
Nome : Consprober - Projectos e Construções, Lda. 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 
Local : Rua da Liberdade lote 9, B.º Casalinho da Azenha - 
Pontinha 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar a prorrogação 
 
Nº Processo : 7878/OP 
Nome : Couteze, Lda. 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 
Local : Quinta do Segulim lote H 02 - Famões 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar a prorrogação 
 
Nº Processo : 9646/OP/GI 
Nome : Firmino Alves 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua B lote 67 - Odivelas 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 6508/OP/GI 
Nome : Victor Manuel da Fonseca Ribeiro 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua das Beiras lote 1031, B.º Casal Novo - Famões 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 9880/OP/GI 
Nome : Victor Manuel de Almeida Conde Dias 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua 5 de Setembro lote 1269, Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 3202/OP/GI 
Nome : Júlio da Conceição Marques 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua das Dálias lote 397, Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 2862/OP/GI 
Nome : Manuel Caldeira Freixo Garalhó 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 

Local : Rua Rafael Bordalo Pinheiro lote 3, B.º Novo Trigache - 
Famões 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 8484/OP/GI 
Nome : Nivelhome, Lda. 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 
Local : Rua Marquesa de Alorna lote 285, B.º Trigache Norte - 
Famões 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar a prorrogação 
 
Nº Processo : 9140/OP/GI 
Nome : Paulo João dos Reis Guerra 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 
Local : Rua dos Pastores lote b-110, Pedernais - Ramada 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar a prorrogação 
 
Nº Processo : 8738/OP/GI 
Nome : Armando Afonso da Silva Ramos 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 
Local : Rua Eng.º Duarte Pacheco lote 969, B.º Casal Novo - 
Famões 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar a prorrogação 
 
Nº Processo : 8485/OP/GI 
Nome : Nivelhome, Lda. 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 
Local : Rua Marquesa de Alorna lote 286, B.º Trigache Norte - 
Famões 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar a prorrogação 
 
Nº Processo : 9981/OP/GI 
Nome : Manuel Augusto Gomes 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Bairro Casal do Bispo lote 4 - Famões 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 2372/OP 
Nome : Reissil - Imobiliária e Construção Civil, Lda. 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Urb. Colinas do Cruzeiro zona 8 lote 2 - Odivelas 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 1208/OCP/OC 
Nome : Mário Mendes de Oliveira 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Bairro Trigache Norte lote 90 - Famões 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 10891/D/V 
Nome : Demostenes Hermenegildo das Chagas e Silva 
Assunto : Pedido de vistoria 
Local : Rua Damão nº 5 R/C Esq. – Olival Basto 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Homologar o Auto de Vistoria 
 
Nº Processo : 8781/D 
Nome : Maria Angélica do Carmo Folgado Martinho 
Assunto : Determinação de execução de obras de conservação 
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Local : Rua de São Pedro nº 3 - Odivelas 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Notificar para a execução de obras 
 
Nº Processo : 10821/D/V 
Nome : Sónia Alexandra Pestana da Silva Correia Dias 
Assunto : Diligência ao abrigo do C.P.A. 
Local : Avenida da Liberdade nº 1 R/C B, Jardim da Radial - 
Ramada 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Homologar a informação técnica 
 
Nº Processo : 848/OP/GI 
Nome : António Augusto Frias Quintela 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua Sol Nascente lote 230, B.º Sol Nascente - Famões 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 8916/OP 
Nome : António José Martins dos Santos 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua 0 lote 2A – 44, B.º dos C.T.T. - Caneças 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 10770/OP 
Nome : Victor Manuel Nunes do Carmo 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Rua Ilha de Porto Santo nº 30 - Pontinha 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 7565/OP 
Nome : Crediforma, Lda. 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Quinta da Moita nave 16, Estrada da Paiã - Pontinha 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10800/CP/OP 
Nome : Espaço Seiscentos – Sociedade Imobiliária, Lda. 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Urb. da Ribeirada lote 5 - Odivelas 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 4919/OP 
Nome : Sociedade de Construções Estrela do Zêzere, Lda. 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Jardim da Amoreira lote 9 - Ramada 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 8826/OP 
Nome : Rui Manuel de Sousa Ferreira  
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Hortos, Vale Covo lote 8 - Caneças 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10399/D/PUB 
Nome : Útil Pilar – Construções, Lda. 
Assunto : Ocupação de espaço público 
Local : Rua Diogo Guilherme da Silva Alves Furtado - Odivelas 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar 

Nº Processo : 10392/D/PUB 
Nome : Terimago – Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda. 
Assunto : Ocupação de espaço público 
Local : Av. Reinaldo dos Santos junto ao lote 20 - Odivelas 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar 
 
Nº Processo : 10440/D/PUB 
Nome : VA & JN – Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda. 
Assunto : Ocupação de espaço público 
Local : Av. Reinaldo dos Santos junto ao lote 7 - Odivelas 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar 
 
Nº Processo : 10906/D/PUB 
Nome : Farmácia D. João V, Unipessoal, Lda. 
Assunto : Publicidade 
Local : Av. Magalhães Coutinho zona 5 lote 13 - Odivelas 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar 
 
Nº Processo : 9331/OP 
Nome : Hagen Imobiliária, S.A. 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Urbanização da Arroja lote 8 - Odivelas 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 9333/OP 
Nome : Hagen Imobiliária, S.A. 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Urbanização da Arroja lote 9 - Odivelas 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 36140/OCP 
Nome : Silvino Pereira Vieira 
Assunto : Vistoria para emissão do alvará de autorização de 
utilização 
Local : Rua da Escola Primária bloco 3, Ponte da Bica - Ramada 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Homologar o Auto de Vistoria 
 
Nº Processo : 17215/OCP 
Nome : Fernando Rodrigues Parreira e Outro 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua Doutor Jaime Cortesão nº 32 – Póvoa de Santo 
Adrião 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 11012/OI 
Nome : Hugo Miguel Lopes Gonçalves 
Assunto : Construção de uma edificação sem autorização 
administrativa 
Local : Rua Major Rosa Bastos nº 31 - Caneças 
Data do Despacho : 02.06.09 
Teor do Despacho : Embargar 
 
Nº Processo : 10996/D/OVP 
Nome : Condomínio do prédio 
Assunto : Ocupação de via pública 
Local : Praceta Gonçalves Zarco nº 13 - Odivelas 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar 
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Nº Processo : 10966/D/OVP 
Nome : Fernanda Jesus 
Assunto : Ocupação de via pública 
Local : Rua Almirante Gago Coutinho nº 115, 2º Dt.º - Ramada 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar 
 
Nº Processo : 10973/D/OVP 
Nome : Administração do condomínio 
Assunto : Ocupação de via pública 
Local : Rua dos Bombeiros Voluntários nº 12 - Pontinha 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar 
 
Nº Processo : 10964/D/OVP 
Nome : Fernando Duarte Pinheiro 
Assunto : Ocupação de via pública 
Local : Rua Santo Eloy nº 41, R/C - Pontinha 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar 
 
Nº Processo : 10940/D/OVP 
Nome : Maria da Piedade Pina Gomes dos Santos 
Assunto : Ocupação de via pública 
Local : Rua Almirante Gago Coutinho nº 61 – Póvoa de Santo 
Adrião 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar 
 
Nº Processo : 10963/D/OVP 
Nome : Minipreço Dia Portugal 
Assunto : Ocupação de via pública 
Local : Rua D. Dinis nº 39 A e 39 C - Odivelas 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar 
 
Nº Processo : 10986/D/OVP 
Nome : Administração do condomínio 
Assunto : Ocupação de via pública 
Local : Rua Bartolomeu Dias nº 20 – Póvoa de Santo Adrião 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar 
 
Nº Processo : 10989/D/OVP 
Nome : António Simões Faria 
Assunto : Ocupação de via pública 
Local : Rua do Arco nº 9 - Caneças 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar 
 
Nº Processo : 8689/OP/GI 
Nome : José Maria Martins de Sousa 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Bairro Casal Novo lote 33 A - Caneças 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Indeferir 
 
Nº Processo : 10454/CP/OP/GI 
Nome : Construções Araújo e Machado, Lda. 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Belisário Pimenta lote 100, B.º Encosta do Mourigo 
- Famões 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 10763/CP/OP/GI 
Nome : José Luís Antunes 

Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Bairro Casal da Silveira lote 928 - Famões 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 6580/OP/GI 
Nome : Helena Maria Cruz Brito 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Bairro Casal Novo dos Bons Dias lote 31 - Ramada 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Rejeitar 
 
Nº Processo : 10328/CP/OP/GI 
Nome : Filipe Nunes da Silva 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Alfredo Marceneiro lote 301, B.º Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 9399/OP 
Nome : Pontiprédio – Construção Civil, S.A. 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Rua Ilha do Faial - Pontinha 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Aprovar o projecto de arquitectura 
 
Nº Processo : 10734/OP 
Nome : Vasco Alexandre dos Santos Cardoso 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Rua Palmira Bastos nº 20 - Ramada 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Aprovar as alterações ao projecto de 
arquitectura 
 
Nº Processo : 8755/OP 
Nome : Skyline – Promoções Imobiliárias Unipessoal, Lda. 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Avenida D. Dinis nº 91, Patameiras - Odivelas 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10859/CP/OP/GI 
Nome : Manuel Esteves e Carlos Rocha Gonçalves, Lda. 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Carlos Botelho lote 7, B.º Encosta do Mourigo - 
Famões 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 8174/OP/GI 
Nome : Novo Desenho – Construções, Lda. 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Beco do Progresso lote 22, B.º das Fontainhas - Ramada 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 10704/OP/GI 
Nome : Associação Comunitária Infantil e Juvenil da Ramada 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Rua Sá de Miranda parcela AC2, B.º Granjas Novas - 
Ramada 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Aprovar o projecto de arquitectura 
 
Nº Processo : 9574/OP/GI 
Nome : José Jorge Pereira dos Santos 
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Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Cidade de Santo Tirso lote 414, B.º Casal S. 
Sebastião - Famões 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 9087/OP/GI 
Nome : Maurício Luís Silva Santos 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Bairro Vale Pequeno lote 78 - Pontinha 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 8620/OP/GI 
Nome : Carlos Martins 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua Eng.º Duarte Pacheco lote 945, B.º Casal Novo - 
Famões 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 8720/OP/GI 
Nome : Dalila Maria de Jesus Ribeiro 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 
Local : Rua Henrique Galvão lote 890, B.º Casal Novo - Famões 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar a prorrogação 
 
Nº Processo : 7646/OP/GI 
Nome : Ricardo Miguel Silva Martins 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Casal dos Apréstimos lote 2 - ramada 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 9674/OP 
Nome : Eva Lopes da Silva Tavares 
Assunto : Pedido de vistoria para constituição de P. H. 
Local : Rua dos Bombeiros Voluntários nº 25 - Odivelas 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Determinar a constituição de Propriedade 
Horizontal 
 
Nº Processo : 8994/OP/GI 
Nome : Maria Emília Almeida do Nascimento 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua Alfredo Marceneiro lote 324, Vale Pequeno - 
Famões 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 1352/OP/GI 
Nome : Pontos na Paisagem - Construções, Lda. 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua Gaia lote 1109, Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 9675/OP 
Nome : Maria Regina Borges Lopes da Silva 
Assunto : Pedido de vistoria para constituição de P. H. 
Local : Rua dos Bombeiros Voluntários nº 23 - Odivelas 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Determinar a constituição de Propriedade 
Horizontal 
 
 

Nº Processo : 9613/OP/GI 
Nome : Leonel Carvalho Dias 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua Gil Eanes lote 166, Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 5361/OP 
Nome : Godimpério, Sociedade de Construção, Lda. 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Jardim da Amoreira lote 81 - Ramada 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 3148/OP/GI 
Nome : Jorge Manuel Correia Fonseca 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua Cidade de Portimão lote 368, B.º Casal S. Sebastião - 
Famões 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 9711/OP/GI 
Nome : Isaura Augusta Gomes Quintão Miranda 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua Marquês de Pombal lote 304, Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 2010/OP/GI 
Nome : Paulo Cândido Barrento Rente 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua Vasco Santana lote 39, B.º da Condessa - Pontinha 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 10620/D/V 
Nome : Maria Margarida Vieira Rosa 
Assunto : Determinação de execução de obras de conservação 
Local : Rua Maria da Fonte nº 6, R/C Dt.º, B.º da Milharada - 
Pontinha 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Determinar para a execução de obras 
 
Nº Processo : 10876/D/V 
Nome : Michaela Clara Ferreira Dias Morbey 
Assunto : Pedido de vistoria 
Local : Jardim dos Malmequeres nº 5, 2º Esq. - Pontinha 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Homologar o Auto de Vistoria 
 
Nº Processo : 10257/D/V 
Nome : Alexandra Maria de Almeida Costa 
Assunto : Solicitação de despacho que determine a 
demolição/reposição da obra ilegal 
Local : Rua da Saudade nº 2 - Odivelas 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Determinar a demolição da obra ilegal 
 
Nº Processo : 10898/D/V 
Nome : Hélio Chaves Carocha 
Assunto : Pedido de vistoria 
Local : Rua Nicolau Tolentino nº 4, 3º Dt.º - Odivelas 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Homologar o Auto de Vistoria 
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Nº Processo : 10882/D/V 
Nome : Artur Baptista 
Assunto : Pedido de vistoria 
Local : Rua Guilherme Gomes Fernandes nº 25 - Odivelas 
Data do Despacho : 09.06.09 
Teor do Despacho : Homologar o Auto de Vistoria 
 
Nº Processo : 48260/OCP 
Nome : Isabel dos Anjos da Costa Soares 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua José Malhoa lote 77, B.º Casal dos Apréstimos - 
Ramada 
Data do Despacho : 17.06.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11130/OCP 
Nome : Casa de Repouso de Enfermagem Portuguesa 
Assunto : Pedido de isenção do pagamento de taxas 
Local : Rua Major Rosa Bastos nº 23 - Caneças 
Data do Despacho : 19.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 33688/LO/GI 
Nome : Associação de Proprietários do Bairro dos Pedernais 
Assunto : Desocupação do Domínio Público para conclusão de 
obras de urbanização 
Local : Bairro dos Pedernais - Ramada 
Data do Despacho : 19.06.09 
Teor do Despacho : Para proceder em conformidade 
 
Nº Processo : 5017/OP/GI 
Nome : João Carlos Campos Cruz 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Travessa Barbosa du Bocage lote 417, Casal do Bispo - 
Famões 
Data do Despacho : 19.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 9725/OP/GI 
Nome : Carlos Gomes Azevedo 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua Domingos Bontempo lote 147, B.º Encosta do 
Mourigo - Famões 
Data do Despacho : 19.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 5531/OP/GI 
Nome : José Manuel Bernardino Joaquim 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua Cidade de Tavira lote 319, B.º Casal S. Sebastião - 
Famões 
Data do Despacho : 19.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 28334/OCP/OC 
Nome : Maria Arminda Duarte Ferreira Rodrigues 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua M.ª Amália Vaz de Carvalho lote 227, B.º Trigache 
Norte - Famões 
Data do Despacho : 19.06.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : EDOC/2009/33668 
Nome : EDP Distribuição – Energia, S.A. 
Assunto : Outras operações urbanísticas 
Local : Praceta Luís de Camões nº 9002 - Pontinha 
Data do Despacho : 19.06.09 

Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : EDOC/2009/35045 
Nome : EDP Distribuição 
Assunto : Outras operações urbanísticas 
Local : Bairro da Milharada lote 21 - Pontinha 
Data do Despacho : 19.06.09 
Teor do Despacho : Indeferir 
 
Nº Processo : EDOC/2009/35025 
Nome : EDP Distribuição 
Assunto : Outras operações urbanísticas 
Local : Bairro Castelo Poente lote 37 - Ramada 
Data do Despacho : 19.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 8249/OP/GI 
Nome : Pedro Miguel Lopes Fernandes 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua Henrique Medina lote 109, B.º Trigache Norte - 
Famões 
Data do Despacho : 19.06.09 
Teor do Despacho : Indeferir 
 
Nº Processo : 4702/OP 
Nome : Ilda Maria Brito Neves 
Assunto : Prorrog. prazo para emissão alvará de licença de 
construção 
Local : Rua Barbosa du Bocage , B.º S. Jorge - Ramada 
Data do Despacho : 19.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9923/OP 
Nome : E.U.P. Empreendimentos Urbanísticos da Portela, Lda. 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Casal das Comendadeiras lote 2, S. Sebastião - Famões 
Data do Despacho : 19.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9922/OP 
Nome : E.U.P. Empreendimentos Urbanísticos da Portela, Lda. 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Casal das Comendadeiras lote 1, S. Sebastião - Famões 
Data do Despacho : 19.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 30657/L/OC 
Nome : EUP – Empreendimentos Urbanísticos da Portela, Lda. 
Assunto : Vedação de terreno e ocupação de espaço público 
Local : Casal das Comendadeiras - Famões 
Data do Despacho : 24.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 24786/OCP/OC 
Nome : Fábrica da Igreja Paroquial N.ª Sra. do Rosário de 
Famões 
Assunto : Licença administrativa (aditamento) 
Local : Parcela P 1, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 3921/OP/GI 
Nome : Simprus-3 – Sociedade de Compra e Venda de Imóveis 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua Marquês de Pombal lote 328, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
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Nº Processo : EDOC/2009/37109 
Nome : EDP - Distribuição 
Assunto : Outras operações urbanísticas 
Local : Bairro Casal da Perdigueira lote 70 - Pontinha 
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Indeferir 
 
Nº Processo : 6033/OP/GI 
Nome : José Morgado dos Santos 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua Fernandes lote 49, Casal novo - Caneças 
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 7744/OP/GI 
Nome : Jorge Manuel Vaz Nunes 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua dos Lírios lote 312, Casal do rato - Pontinha 
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 4473/OP/GI 
Nome : José Augusto Deus 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua Abel Manta lote 20, B.º Novo do Trigache - Famões 
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 7911/OP/GI 
Nome : Rogério Gaspar Lopes 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 
Local : Bairro da Milharada lote 132 - Pontinha 
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar a prorrogação 
 
Nº Processo : 27542/OCP/OC 
Nome : Aurea Maria Gonçalves Boncinha 
Assunto : Emissão de aditamento ao alvará de autorização de 
utilização 
Local : Rua Marechal Humberto Delgado nº 50 – Póvoa de 
Santo Adrião 
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 5173/OCP/RC/OC 
Nome : Ana Cristina Gonçalves Cardoso 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : R Cidade de Silves lote 303, B.º Casal S. Sebastião – 
Famões  
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 10731/CP/OP/GI 
Nome : Construalvelos, Obras Públicas e Construção Civil, Lda. 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Av. da Liberdade lote 85, B.º Trigache Norte - Famões 
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 8608/OP/GI 
Nome : Sociedade Construções Nova Geração, Lda. 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 
Local : Rua 25 de Abril lote 151, Casal da Silveira - Famões 
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar a prorrogação 
 
 

Nº Processo : 9007/OP/GI 
Nome : Filipe Dias Rosa 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 
Local : Rua Abel Manta lote 200, B.º Encosta do Mourigo - 
Famões 
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar a prorrogação 
 
Nº Processo : 9942/L/OC 
Nome : Associação de Moradores do Bairro dos Carrascais 
Assunto : Proposta de aprovação da alteração ao alvará de 
loteamento 
Local : Bairro dos Carrascais - Caneças 
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Para incluir na Reunião de Câmara 
 
Nº Processo : 36466/OCP/OC 
Nome : Rui Lourenço Chaves 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Bairro Trigache Sul lote 91 - Famões 
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 1235/OP/GI 
Nome : Isabel Maria dos Reis Branco Bernardes 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua da Esperança lote 21, B.º Casal do Bispo - Famões 
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 9622/OP/GI 
Nome : Horácio Hélder Pereira Tavares 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 
Local : Rua Vasco Matias lote 314, casal do Bispo – Famões 
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Autorizar a prorrogação 
 
Nº Processo : 10698/CP/OP/GI 
Nome : António Pereira Assunção 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua do Norte lote 55, B.º das Sete Quintas - Caneças 
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 7788/OP/GI 
Nome : Nuno Salvador Peres Pinheiro dos Santos 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Travessa Luís de Camões lote 68, Casal do Bispo - 
Famões 
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 9182/OP/GI 
Nome : Armando Lopes Afonso 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Casal do Abadesso lote 1072, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 10462/CP/OP/GI 
Nome : Futuro Novo – Sociedade de Compra e Venda de 
Terrenos Para Construção, Lda. 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Cidade da Feira lote 118, B.º Casal S. Sebastião - 
Famões 
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Admitir 
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Nº Processo : 10976/CP/OP 
Nome : José João Ferreira Pedro  
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Bairro dos C.T.T. lote 2A32 - Caneças  
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 8756/OP/GI 
Nome : José Ferreira Botelho 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua S. Cristóvão lote 824, B.º casal da Silveira - Famões 
Data do Despacho : 26.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 5101/OP/GI 
Nome : Sociedade de Construção Civil Fladimar, Lda. 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Bairro Castelo Nascente lote 11 - Ramada 
Data do Despacho : 30.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 19808/Antigo 
Nome : António Antunes de São João e Júlio da Silva 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua Duque de Saldanha nº 8 - Odivelas 
Data do Despacho : 30.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 9332/OP 
Nome : Hagen Imobiliária, S.A. 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Urbanização da Arroja lote 13 - Odivelas 
Data do Despacho : 30.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 4708/OP 
Nome : Panta Leilões, Lda. 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua Alexandre Herculano - Odivelas 
Data do Despacho : 30.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 7742/OP/GI 
Nome : Nuno Ricardo Alves Fonseca 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua dos Lírios lote 311, Casal do Rato - Pontinha 
Data do Despacho : 30.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 7743/OP/GI 
Nome : Luís Filipe Gordo Rebelo 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua dos Lírios lote 310, Casal do Rato - Pontinha 
Data do Despacho : 30.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 5190/OP 
Nome : Ricardo Alexandre e Antunes Construções, Lda. 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Jardim da Amoreira lote 90 - Ramada 
Data do Despacho : 30.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 10499/CP/OP/GI 
Nome : Manuel Martins 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua da Peça lote 569, Casal Novo - Caneças 

Data do Despacho : 30.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 10665/CP/OP/GI 
Nome : José dos Santos Martins 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua da Paz lote 255, Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 30.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 39540/OCP/OC 
Nome : Centro Comunitário Paroquial de Famões 
Assunto : Pedido de isenção do pagamento de taxas 
Local : Rua Alberto Monteiro - Famões 
Data do Despacho : 30.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10971/D 
Nome : Administração do Condomínio 
Assunto : Acessibilidade ao edifício 
Local : Rua Domingos António Carvalho nº 7 - Famões 
Data do Despacho : 30.06.09 
Teor do Despacho : Indeferir 
 
Nº Processo : 19676/OCP/OC 
Nome : Manuel Rato Gavino 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua 25 de Dezembro lotes A79 , A81, Pedernais – 
Ramada 
Data do Despacho : 30.06.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 10718/D/V 
Nome : Fernando Manuel Ferreira dos Santos 
Assunto : Diligência ao abrigo do C.P.A. 
Local : Rua João de Deus nº 4, R/C Esq. - Odivelas 
Data do Despacho : 30.06.09 
Teor do Despacho : Homologar a informação técnica 
 
Nº Processo : 10999/CP/OP 
Nome : Prática Perfeita, Lavandaria, Lda. 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Avenida Amália Rodrigues nº 18 A - Odivelas 
Data do Despacho : 30.06.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 9924/OP 
Nome : E.U.P. Empreendimentos Urbanísticos da Portela, Lda. 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Casal das comendadeiras lote 3 - Famões 
Data do Despacho : 30.06.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10168/DPUPE 
Nome : Câmara Municipal de Odivelas 
Assunto : Projecto de execução 
Local : Jardim dos Aromas – Olival Basto 
Data do Despacho : 30.06.09 
Teor do Despacho : Aprovar 
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Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
 

 
 
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/2009/7971, de 2009.06.09, referente ao 
período de 27 de Maio a 9 de Junho de 2009: 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 39 – Rua Ilha da Madeira – Olival de Basto, 
perfazendo um total a pagar de € 180,00 (cento e oitenta euros), 
de acordo com a informação n.º Interno/2009/6492, 2009-05-
11. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicita-se o 
compromisso e pagamento da verba de 180,00€, nos termos da 
presente informação, tendo em vista o cumprimento das 
obrigações da autarquia enquanto condómina do edifício abaixo 
identificado. 
Data da Decisão: 2009-06-09 
 
Assunto: Pagamento de obras (telhado, isolamento e pinturas) 
do Condomínio do Edifício n.º 27 – Rua Serpa Pinto – Odivelas, 
no valor de € 924,00 (novecentos e vinte e quatro euros), de 
acordo com a informação n.º Interno/2009/7481, 2009-05-28. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicita-se o 
compromisso e pagamento da verba de 924,00€, nos termos da 
informação, tendo em vista o cumprimento das obrigações da 
autarquia enquanto condómina do edifício abaixo identificado. 
Data da Decisão: 2009-06-09 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 2 – Rua de S. Jorge – Famões, no valor de € 540,00 
(quinhentos e quarenta euros), de acordo com a informação n.º 
Interno/2009/6760, 2009-05-15. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicita-se o 
compromisso e pagamento da verba de 540€, nos termos da 
presente informação, tendo em vista o cumprimento das 
obrigações da autarquia enquanto condómina do edifício abaixo 
identificado. 
Data da Decisão: 2009-06-09 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 23 – Rua Palmira Bastos - Odivelas, no valor de 
€194,40 (cento e noventa e quatro euros e quarenta cêntimos), 
de acordo com a informação n.º Interno/2009/6774, 2009-05-
15. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicita-se o 
compromisso e pagamento da verba de 194,40€, nos termos da 
presente informação, tendo em vista o cumprimento das 
obrigações da autarquia enquanto condómina do edifício abaixo 
identificado. 
Data da Decisão: 2009-06-09 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2009 das lojas 3 e 4 do 
Condomínio do Edifício n.º 56 – Charneca do Pancas - 
Pontinha, no valor de € 218,16 (duzentos e dezoito euros e 
dezasseis cêntimos), de acordo com a informação n.º 
Interno/2009/7256, 2009-05-26. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicita-se o 
compromisso e pagamento da verba de 218,16€, nos termos da 
presente informação, dado tratar-se de património sob a gestão 
deste serviço, localizado no Bº Olival do Pancas, bairro de 
habitação social. 

Data da Decisão: 2009-06-09 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 79 – Avenida D. Dinis - Odivelas, no valor de € 
204,00 (duzentos e quatro euros), de acordo com a informação 
n.º Interno/2009/7540, 2009-05-29. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba de 204€, nos termos da 
presente informação, tendo em vista o cumprimento das 
obrigações da autarquia enquanto condómina do edifício abaixo 
indicado. 
Data da Decisão: 2009-06-09 
 
Assunto: Pagamento de quotas referente ao período de 
Dezembro de 2008 a Dezembro de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 3 – Praceta dos Marinheiros – Pontinha, perfazendo 
um total a pagar de € 309,40 (trezentos e nove euros e quarenta 
cêntimos), de acordo com a informação n.º Interno/2009/7452, 
2009-05-28. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento a verba de 309,40€, nos termos da 
informação, tendo em vista o cumprimento das obrigações da 
autarquia enquanto condómina do edifício abaixo identificado. 
Data da Decisão: 2009-06-09 
 
Assunto: Pagamento de quotas referente ao período de 
Dezembro de 2008 a Dezembro de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 8 – Praceta do Poder Local – Pontinha, perfazendo 
um total a pagar de € 617,50 (seiscentos e dezassete euros e 
cinquenta cêntimos), de acordo com a informação n.º 
Interno/2009/7512, 2009-05-29. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento a verba de 617,50€, nos termos da 
informação e anexos, tendo em vista o cumprimento das 
obrigações da autarquia enquanto condómina do edifício abaixo 
identificado. 
Data da Decisão: 2009-06-09 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 25 – Rua Tomás da Anunciação - Odivelas, no valor 
de € 240,00 (duzentos e quarenta euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2009/6786, 2009-05-15. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba de 204€, nos termos da 
presente informação, tendo em vista o cumprimento das 
obrigações da autarquia enquanto condómina do edifício abaixo 
identificado. 
Data da Decisão: 2009-06-09 
 
Assunto: Pagamento de quotas referente ao período de 
Dezembro de 2008 a Dezembro de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 3 – Rua Combatentes do Ultramar – Odivelas, 
perfazendo um total a pagar de € 195,00 (cento e noventa e 
cinco euros), de acordo com a informação n.º 
Interno/2009/7173, 2009-05-25. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicita-se o 
compromisso e pagamento da verba de 195€, nos termos da 
informação e anexos, tendo em vista o cumprimento das 
obrigações da autarquia enquanto condómina do edifício abaixo 
identificado. 
Data da Decisão: 2009-06-09 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 4 – Rua Dr. Teófilo Braga - Odivelas, no valor de 
€240,00 (duzentos e quarenta euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2009/7186, 2009-05-25. 
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Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicita-se o 
compromisso e pagamento da verba de 240€, nos termos da 
presente informação, tendo em vista o cumprimento das 
obrigações da autarquia enquanto condómina do edifício abaixo 
identificado. 
Data da Decisão: 2009-06-09 
 
 
 

 

SOCIOCULTURAL 
 

 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento Sociocultural, pela Senhora Vereadora Maria 
Fernanda Franchi, ao abrigo das competências subdelegadas pelo 
Despacho n.º 10/PRES/2005, nos termos da Informação n.º 
Interno/2008/8172, de 2009.06.17, referente ao período de 27 
de Maio a 17 de Junho de 2009: 
 
Departamento Sociocultural 
 
Divisão de Gestão de Recursos Educativos e Acção Social 
Escolar 
 
Informação n.º: Interno/2009/7966 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 3º Período Escolar de Transportes Escolares – Junta de 
Freguesia de Olival Basto, no valor de €2.643,00. 
Decisão: Autorizo, ao DGAF/DF, para transferência da verba 
indicada para a J.F.O. 
Data: 16-06-2009 
 
Informação n.º: Interno/2009/7954 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 3º Período Escolar de Transportes Escolares – Junta de 
Freguesia da Ramada, no valor de €1.938,28. 
Decisão: Autorizo, ao DGAF/DF, para compromisso e 
transferência para a J.F. Ramada da verba indicada. 
Data: 16-06-2009 
 
Informação n.º: Interno/2009/7961 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 3º Período Escolar de Transportes Escolares – Junta de 
Freguesia de Odivelas, no valor de €3.674,50. 
Decisão: Autorizo, ao DGAF/DF, para efeitos. 
Data: 16-06-2009 
 
Informação n.º: Interno/2009/7965 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 3º Período Escolar de Transportes Escolares – Junta de 
Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, no valor de €1.432,95. 
Decisão: Autorizo, ao DGAF/DF, para os devidos efeitos. 
Data: 16-06-2009 
 
Informação n.º: Interno/2009/7951 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 3º Período Escolar de Transportes Escolares – Junta de 
Freguesia de Caneças, no valor de €1.501,28. 
Decisão: Autorizo, ao DGAF/DF, para os devidos efeitos. 
Data: 16-06-2009 
 
Informação n.º: Interno/2009/7957 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 3º Período Escolar de Transportes Escolares – Junta de 
Freguesia de Famões, no valor de €3.050,85. 

Decisão: Autorizo, ao DGAF/DF, para compromisso e 
transferência para a J.F. Famões da verba indicada. 
Data: 16-06-2009 
 
Informação n.º: Interno/2009/7963 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 3º Período Escolar de Transportes Escolares – Junta de 
Freguesia da Pontinha, no valor de €1.977,75. 
Decisão: Autorizo, ao DGAF/DF, para transferência da verba 
indicada para a J.F.Pontinha. 
Data: 16-06-2009 
 
Divisão de Projectos Sócio-Educativos 
 
Informação n.º: Interno/2009/7641 
Assunto: Projecto PAMA – Pagamento da Factura nº B518 à 
Municipália. 
Decisão: Autorizo, ao DGAF/DF, para pagamento da factura 
indicada à Municipália. 
Data: 04-06-2009 
 
Informação n.º: Interno/2009/7918 
Assunto: Rectificação de pagamentos da 2ª prestação de 
subsídios às Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico para os 
Projectos Escolares 2008/2009. 
Decisão: Autorizo, ao DGAF/DF, para efeitos. 
Data: 09-06-2009 
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MOÇÃO 
 

 
 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem 
 
A Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) foi 
criada pela Lei das Comunicações Electrónicas. Segundo o 
nº 2 do artigo 106º da lei nº 5/2004 de 10 de Fevereiro, 
“os direitos e encargos relativos à implantação, passagem 
e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais 
recursos das empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local 
fixo, dos domínios público e privado municipal podem 
dar origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de 
direitos de passagem (TMDP)”.  
 
“A TMDP é determinada com base na aplicação de um 
percentual sobre cada factura emitida pelas empresas que 
oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes 
finais do correspondente município”. 
 
Segundo a Lei Geral Tributária, as taxas assentam na 
prestação concreta de um serviço público ou na utilização 
de um bem de domínio público. Há assim que questionar 
porque motivo o cliente final dos serviços das operadoras 
de telecomunicações é sujeito passivo da TMDP, já que 
são as operadoras de telecomunicações quem 
efectivamente utiliza o bem de domínio público. A TMDP 
é, na verdade, a contraprestação pela concessão de um 
direito de utilização do subsolo, direito esse que é 
concedido pelos municípios às operadoras de 
telecomunicações e não aos consumidores finais. 
 
A aplicação da TMDP tem gerado grande controvérsia. O 
Provedor de Justiça e a Associação Nacional de 
Municípios Portugueses tomaram posições muito críticas 
sobre a TMDP. Os municípios reclamam, muito 
justamente, que as empresas de telecomunicações, embora 

apresentem lucros muito avultados, nem sempre 
transferem para os municípios os valores, ou todos os 
valores, que cobram aos consumidores. Muito 
recentemente, e apenas como exemplo, a imprensa 
divulgou que uma Câmara Municipal tinha recebido de 
uma operadora, a PT Comunicações S.A, um cheque de 
27 cêntimos. Sucede que a lei nº 5/2004 também não 
prevê qualquer sanção para as operadoras de 
telecomunicações pelo incumprimento do artigo 106º, 
pelo que são absolutamente necessárias alterações à Lei nº 
5/2004 de 10 de Fevereiro. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
25 de Junho de 2009 delibera: 
 
1. Solicitar à Assembleia da República uma alteração à lei 
nº 5/2004 de modo a que as operadoras de 
telecomunicações, e não os consumidores finais, passem a 
pagar directamente a TMDP; 
 
2. Defender que a lei nº 5/2004 passe a prever coimas 
significativas aos incumpridores do artigo 106º, para que 
as empresas não fujam ao respectivo pagamento aos 
municípios. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


