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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

22..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2277  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22001100  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTAS 
 

 
 

ACTA DA 5.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2009 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da 5.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 11 de Março de 2009. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROVEDOR DO MUNÍCIPE DE ODIVELAS 
 

 
 

CRIAÇÃO DO CARGO DE PROVEDOR DO MUNÍCIPE DE ODIVELAS 
 

Criação do Cargo de Provedor do Munícipe de Odivelas, 
tendo “…como principal função a defesa e promoção dos 
direitos, liberdades e garantias, assegurando os legítimos 
interesses das pessoas singulares ou colectivas na sua 
relação com os diversos entes municipais.”, de acordo 
com a Proposta n.º 02/PRES/2010, datada de 22 de 
Janeiro de 2010, nos termos do estatuto anexo à referida 
proposta. 

 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLOS ADICIONAIS 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE FAMÕES 
MANUTENÇÃO DAS ZONAS VERDES DO 
LOTEAMENTO URBANO EM GOLIDES 

 
Protocolo Adicional de Delegação de Competências, a 
celebrar entre o Município de Odivelas e a Junta de 
Freguesia de Famões, para manutenção e conservação de 

zonas verdes e espaços ajardinados do Loteamento 
Urbano em Golides, Freguesia de Famões, ao abrigo da 
alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 4º do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia, de 
acordo com o proposto na informação nº 
interno/2010/427, de 2010-01-12, e nos temos da minuta 
de protocolo anexa à informação. 

 
 

“Protocolo Adicional de Delegação de Competências de 
Manutenção e Conservação de Zonas Verdes e Espaços 
Ajardinados ao abrigo da alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do 

artigo 4.° do PDCJF 
 

Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito 
público n.º 504 293 125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, representada pela Presidente da 
sua Câmara Municipal, Senhora Dra. Susana Carvalho 
Amador, 
 
E 
 
JUNTA DE FREGUESIA DE FAMÕES, com sede na Praceta 
25 de Agosto, 8-B - Quinta das Pretas, em Famões, 
representada pelo seu Presidente, Senhor António dos 
Santos Rodrigues, é celebrado e reciprocamente aceite o 
presente protocolo adicional de delegação de 
competências, nos termos do estabelecido na alínea b) do 
n.º 1 e n.º 3 do artigo 4.° do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia vigente nesta data e 
da Deliberação da Câmara Municipal de Odivelas tomada 
na sua Reunião Ordinária de (data), que se regerá pelas 
seguintes cláusulas: 

 
Cláusula Primeira 

 
Junta de Freguesia de Famões, obriga-se a manter as 
Zonas Verdes do Loteamento Urbano em Golides - 
Famões, nos termos do estabelecido no Regulamento de 
Espaços Verdes Parques Jardins da Câmara Municipal de 
Odivelas, sendo expressamente proibido efectuar 
alterações às zonas verdes, sem a prévia autorização da 
Divisão de Parques e Jardins. 

 
Cláusula Segunda 

 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a junta de Freguesia os meios financeiros 
necessários no montante de € 1.114,00 (mil cento e 
catorze euros). 

 
Cláusula Terceira 

 
O Município de Odivelas obriga-se a pagar à Junta de 
Freguesia de Famões os meios financeiros em atraso, 
referente ao mês de Dezembro de 2009 no montante de € 
92,83 (noventa e dois euros e oitenta e três cêntimos). 
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Cláusula Quarta 
 

A Junta de Freguesia de Famões obriga-se a manter a 
integridade das árvores existentes na referida zona verde, 
mantendo a sua forma e crescimento natural, sendo 
expressamente proibido a poda sem o acompanhamento 
técnico da Divisão de Parques e Jardins. 

 
Cláusula Quinta 

 
A Junta de Freguesia de Famões obriga-se a cumprir todas 
as orientações técnicas fornecidas extraordinariamente 
pelos técnicos municipais com o objectivo de assegurar a 
melhor manutenção da zona verde em causa. 

 
Cláusula Sexta 

 
A Junta de Freguesia de Famões obriga-se a permitir que a 
manutenção dos espaços verdes, seja acompanhada pelos 
técnicos municipais com o objectivo de verificação da sua 
conformidade. 
 
Odivelas, ….. de ……………. de ………. 
 
Presidente da Câmara Municipal  
 
O Presidente da Junta de Freguesia” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE FAMÕES 
MANUTENÇÃO DAS ZONAS VERDES DAS 

ZONAS 1 E 2 DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DO SEGULIM 
 

Protocolo Adicional de Delegação de Competências, a 
celebrar entre o Município de Odivelas e a Junta de 
Freguesia de Famões, para manutenção e conservação de 
zonas verdes e espaços ajardinados das zonas 1 e 2 da 
Urbanização da Quinta do Segulim, Freguesia de Famões, 
ao abrigo da alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 4º do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia, de acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2010/433, de 2010-01-12, e nos termos da minuta 
de protocolo anexa à informação. 

 
 

“Protocolo Adicional de Delegação de Competências de 
Manutenção e Conservação de zonas Verdes e Espaços 
Ajardinados ao abrigo da alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do 

artigo 4.º do PDCJF 
 
 

Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito 
público n.º 504 293 125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, representada pela Presidente da 

sua Câmara Municipal, Senhora Dra. Susana Carvalho 
Amador, 
 
E 
 
JUNTA DE FREGUESIA DE FAMÕES, com sede na Praceta 
25 de Agosto, 8-B - Quinta das Pretas, em Famões, 
representada pelo seu Presidente, Senhor António dos 
Santos Rodrigues,  
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo 
adicional de delegação de competências, nos termos do 
estabelecido na alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 4.º do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia vigente nesta data e da Deliberação da Câmara 
Municipal de Odivelas tomada na sua ………… Reunião 
Ordinária de (data), que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
 

Cláusula Primeira 
 

Junta de Freguesia de Famões, obriga-se a manter as 
Zonas Verdes da Zona 1 e 2 da Urbanização do Segolim - 
Famões, nos termos do estabelecido no Regulamento de 
Espaços Verdes Parques e Jardins da Câmara Municipal 
de Odivelas, sendo expressamente proibido efectuar 
alterações às zonas verdes, sem a prévia autorização da 
Divisão de Parques e Jardins. 

 
Cláusula Segunda 

 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros 
necessários no montante de € 15.029,86 (quinze mil e 
vinte e nove euros e oitenta e seis cêntimos). 

 
Cláusula Terceira 

 
A Junta de Freguesia de Famões obriga-se a manter a 
integridade das árvores existentes na referida zona verde, 
mantendo a sua forma e crescimento natural, sendo 
expressamente proibido a poda sem o acompanhamento 
técnico da Divisão de Parques e Jardins. 

 
Cláusula Quarta 

 
A Junta de Freguesia de Famões obriga-se a cumprir todas 
as orientações técnicas fornecidas extraordinariamente 
pelos técnicos municipais com o objectivo de assegurar a 
melhor manutenção da zona verde em causa. 

 
Cláusula Quinta 

 
A Junta de Freguesia de Famões obriga-se a permitir que a 
manutenção dos espaços verdes, seja acompanhada pelos 
técnicos municipais com o objectivo de verificação da sua 
conformidade. 
 
Odivelas, ….. de ……………. de ……….. 

 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XI - N.º 2 9 de Fevereiro de 2010 9 

 

A Presidente da Câmara Municipal 
 

O Presidente da Junta de Freguesia” 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ESCOLAS 
 

 
 

CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA 
DA ESCOLA DO VALE GRANDE 

 
Proposta de adjudicação da empreitada à empresa 
ECOCIAF para construção do Jardim de Infância da 
Escola do Vale Grande, freguesia da Pontinha, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2010/870, de 
2010.01.21, do processo n.º 1949/PO-DOMT. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA 
DO OLIVAL BASTO 

 
Proposta de adjudicação da empreitada à empresa 
GRAVINER, SA para ampliação do Jardim de Infância 
do Olival de Basto, e ratificação do despacho da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal, de autorização da 
prorrogação do prazo de entrega de propostas, datado de 
2009.12.30, exarado na informação n.º 
Interno/2009/15717, de 2009.12.30, constante na folha 
1424 do processo n.º 1972/PO-DOMT, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2010/855, de 
2010.01.20, do referido processo.  
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CLUBE DO MOVIMENTO 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ACTIVIDADE DESPORTIVA 

 
Aumento do valor do subsídio atribuído no âmbito do 
Programa do Clube do Movimento - Desporto Sénior, 
para 3,50€ (três euros e cinquenta cêntimos) por hora, a 
ser entregue às entidades colaborantes a partir de Janeiro 
de 2010, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/886, de 2010.01.21. 
 
Valores necessários para a concretização da remodelação a 
efectuar no Programa Clube do Movimento para 2010: 

 

Freguesia Entidade Valor Total 

Caneças 

Associação 
Humanitária 

dos Bombeiros 
Voluntários de 

Caneças 

4 (horas semanais) 
x 3,50€ x 4 semanas 
x 9 meses = 504€ 

Póvoa de 
Santo Adrião 

Comissão de 
Reformados, 
Pensionistas e 

Idosos da Póvoa 
de Santo Adrião 
(Centro de Dia) 

12 (horas semanais) 
x 3,50€ x 4 semanas 
x 9 meses = 1512€ 

Ramada 
Grupo 

Desportivo 
Bons Dias 

8 (horas semanais) 
x 3,50€ x 4 semanas 
x 9 meses = 1008€ 

Valor Total = 3024,00€ (três mil e vinte e quatro euros) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO 
AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO DE ODIVELAS (PAADO) 

MEDIDA 1 
 

Atribuição de um apoio financeiro a instituições do 
Concelho de Odivelas, no valor total de 10.660,00€ (dez 
mil seiscentos e sessenta euros), no âmbito do Programa 
de Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 
(PAADO) - Medida 1, com liquidação dos valores 
mediante celebração de Contrato-Programa de 
desenvolvimento desportivo, de modo individualizado, 
cuja minuta foi aprovada na 10.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 20 de Maio de 2008 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
10/2008, de 3 de Junho, pág. 12), sendo o apoio 
financeiro por clube o seguinte, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2010/864, de 
2010.01.20: 
 
-Associação Lusa de Artes Marciais Coreanas 
300,00€ (trezentos euros); 
 
-Associação Recreativa Cultural Indo Portuguesa  
250,00€ (duzentos e cinquenta euros); 
 
-Associação Social Cultural Desportiva da Arroja  
760,00€ (setecentos e sessenta euros); 
 
-BTT Chapim e Companhia  
285,00€ (duzentos e oitenta e cinco euros); 
 
-Clube Atlético e Cultural 
2.397,50€ (dois mil trezentos e noventa e sete euros e 
cinquenta cêntimos); 
 
-Clube Desportivo e Recreativo “Os Silveirenses” 
250,00€ (duzentos e cinquenta euros); 
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-Grupo Desportivo Bons Dias 
1.220,00€ (mil duzentos e vinte euros) 
 
-Grupo Recreativo Cultural Famões 
460,00€ (quatrocentos e sessenta euros); 
 
-Grupo Recreativo Cultural Presa/Casal do Rato 
780,00€; 
 
-Odivelas Basquete Clube 
750,00€ (setecentos e cinquenta euros); 
 
-Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube 
280,00€ (duzentos e oitenta euros); 
 
-Sociedade Musical Desportiva de Caneças 
2.462,50€ (dois mil, quatrocentos e sessenta e dois euros e 
cinquenta cêntimos); 
 
-Ténis Clube da Póvoa de Santo Adrião 
465,00€ (quatrocentos e sessenta e cinco euros); 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

URBANISMO 
 

 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DA MILHARADA, LOTE 151 A, FREGUESIA DA PONTINHA 
 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
151 A, inserido no Bairro da Milharada, Freguesia da 
Pontinha, pelo depósito caução n.º 1500, de 05.01.10, em 
nome de Nuno Heider Gomes Nunes, efectuado na Caixa 
Geral de Depósitos, a favor da Câmara Municipal de 
Odivelas, no valor de €366,22 (trezentos e sessenta e seis 
euros e vinte e dois cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará 
n.º 3/2006/DRU/AUGI, de 19 de Setembro, de acordo 
com o proposto na informação n.º 033/PC/DRU/DGOU/ 
2010, de 2010.01.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 19/PRES/2010 
 

Assunto: Atribuição de Louvor pelo desempenho no 
cargo de Director do Departamento de Gestão 
Administrativa e Financeira ao Dr. Rui Manuel Duarte 
Vieira 
 
O Sr. Dr. Rui Manuel Duarte Vieira exerceu, no mandato 
autárquico 2005-2009, o cargo de Director de 
Departamento de Gestão Administrativa e Financeira 
tendo cessado, a seu pedido, as referidas funções em 31 de 
Dezembro de 2009. 
 
O Sr. Dr. Rui Manuel Duarte Vieira, que além dos 
notáveis esforços e resultados evidentes desenvolvidos na 
gestão financeira, orçamental, logística e de recursos 
humanos, destacou-se igualmente pela total seriedade e 
assinalável competência em que desempenhou as suas 
funções e pela qualidade técnica singular demonstrada no 
acompanhamento de importantes processos municipais. 
 
Destaco ainda a sua elevada capacidade de trabalho, visão 
estratégica e a sua determinação na defesa do interesse 
municipal. 
 
Por todas estas razões apraz-me prestar público louvor ao 
Sr. Dr. Rui Manuel Duarte Vieira pela elevada 
competência, dedicação e zelo com que desempenhou de 
forma notável as referidas funções. 
 
Odivelas, 25 de Janeiro de 2010. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 20/PRES/2010 
 

Assunto: Atribuição de Louvor pelo desempenho no 
cargo de Chefe de Divisão de Gestão de Recursos 
Educativos e Acção Social Escolar Dra. Lúcia da Graça 
Inácio 
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A área da Educação tem sido, desde a criação do 
Município de Odivelas, uma aposta séria do Executivo 
Municipal em prol de uma maior qualidade no 
ensino/aprendizagem, quer ao nível das infra-estruturas 
escolares, quer ao nível pedagógico e didáctico. 
 
Para além das assinaláveis qualidades técnicas que sempre 
demonstrou, a Sr.ª Dr.ª Lúcia da Graça Inácio, revelou um 
intenso sentido de serviço público no exercício do cargo 
de Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Educativos e 
Acção Social Escolar, tendo com o seu entusiasmo e 
dedicação contribuído decisivamente para os assinaláveis 
resultados obtidos pelo Município de Odivelas na área da 
Educação. 
 
Pela competência e pelas qualidades pessoais 
demonstradas a Sr.ª Dr.ª Lúcia da Graça Inácio é credora 
do meu agradecimento, pelo que lhe presto público louvor 
pelo trabalho notável desenvolvido no cargo de Chefe de 
Divisão de Gestão de Recursos Educativos e Acção Social 
Escolar. 
 
Odivelas, 25 de Janeiro de 2010.  

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 21/PRES/2010 
 

Assunto: Atribuição de Louvor 
 
A recente transferência de novas competências da 
Administração Central para os Municípios na área da 
Educação, originou, no caso do Município de Odivelas, 
um significativo acréscimo de trabalho em algumas 
unidades orgânicas que tudo fizeram para que essa 
transferência ocorresse com a maior tranquilidade, 
designadamente no respeitante ao processamento das 
remunerações do pessoal não docente que foi objecto 
dessa transferência. 
 
O Município de Odivelas tem sido, nos últimos dias, 
vivamente felicitado pela forma célere, competente e 
rigorosa em como levou a cabo o processo relativo à 
transferência dos trabalhadores envolvidos, o que não 
pode deixar de ser assinalado e enaltecido. 
 
Assim apraz-me prestar público louvor pelo trabalho 
desenvolvido às unidades orgânicas envolvidas - DRH / 
DF/ DGREASE e em especial aos seguintes 
funcionários, os quais são merecedores do meu 
reconhecimento: 
 

• Cristina Mira CD DRH 

• Sérgio Pipa CD DF 

• Sandra Azinhais DRH 

• Elisabete Fernandes DRH 

• Carla Pinto DRH 

• Maria Rosa Vieira DRH 

• Helena Simões DF 

• Ana Sofia Mourão DGREASE 

• Patrícia Barroso DGREASE 

• Patrícia Lopes DGREASE 

 
Odivelas 25 de Janeiro de 2010 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 22/PRES/2010 
 

Assunto: Revogação do Despacho N.° 46/PRES/2009 — 
Constituição de equipa de fiscalização permanente para a 
área da Encosta/Vertente Sul de Odivelas/Pontinha 
 
Considerando que: 
 
Através do meu Despacho N.° 46/PRES/2009, de 21 de 
Maio, foi constituída uma equipa de fiscalização 
permanente para a área da Encosta/Vertente Sul de 
Odivelas/Pontinha, na qual se integram os Bairros Vale 
do Forno, Encosta da Luz, Quinta do Zé Luís, Serra da 
Luz, Quinta das Arrombas e terrenos adjacentes, 
designada como área crítica de recuperação e reconversão 
urbanística, nos termos previstos no Decreto n.º 3/2008, 
de 31 de Janeiro. 
 
Que a referida equipa tem por missão assegurar a 
conformidade das operações urbanísticas com as 
disposições legais e regulamentares aplicáveis, de forma a 
prevenir os perigos resultantes da sua realização, para a 
segurança e saúde das pessoas. 
 
Que se encontra em fase de ultimação a nova 
Macroestrutura e Regulamento Orgânico da Câmara 
Municipal de Odivelas, onde tal missão já se encontra 
contemplada. 
 
Assim: 
 
Revogo o meu Despacho N.º 46/PRES/2009, de 21 de 
Maio de 2009, com efeitos à presente data. 
 
Odivelas, 26 de Janeiro de 2010. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
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Despacho N.º 23/PRES/2010 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Sérgio 
Manuel da Conceição Pipa, no cargo de Director do 
Departamento de Gestão Administrativa e Financeira 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 2.ª Reunião Extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada a 14 de Dezembro de 
2009, e na 3ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 21 de 
Dezembro de 2009, publicitado na Internet na página 
www.cm-odivelas.pt, contempla 1 posto de trabalho de 
Director do Departamento de Gestão Administrativa e 
Financeira, posto de trabalho que não se encontra 
ocupado. 
 
Assim, e enquanto decorre o competente procedimento 
concursal, nomeio, em regime de substituição, ao abrigo 
do disposto no n.º 1 do artigo 27.° da Lei n.º 2/2004, de 
15 de Janeiro, com a redacção que lhe foi conferida pela 
Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e Lei n.º 64-A/2008, de 
31 de Dezembro, conjugado com o disposto na alínea b) 
do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto - Lei n.º 93/2004, de 
20 de Abril, diploma que adapta à Administração Local a 
citada Lei, alterado pelos Decretos-Lei n.º 104/2006, de 7 
de Junho e n.º 305/2009, de 23 de Outubro, Sérgio 
Manuel da Conceição Pipa, Técnico Superior, do Mapa de 
Pessoal desta Câmara Municipal, no cargo de Director do 
Departamento de Gestão Administrativa e Financeira, 
com efeitos a partir do dia 1 de Fevereiro de 2010, 
suspendendo-se, nos termos do artigo 26º-A da citada Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, a partir da mesma data, a 
nomeação em comissão de serviço, no cargo de Chefe da 
Divisão Financeira. 
 
Odivelas, 27 de Janeiro de 2010 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 24/PRES/2010 
 

Assunto: Despacho de Delegação e Subedelegação de 
Competências da Presidente da Câmara no Director do 
Departamento de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Manuel da Conceição Pipa. 
 
Nos termos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro e Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, e 
genericamente nos artigos 35º e 36º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro e 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e demais 
legislação habilitante, delego, pelo presente despacho, no 
Director do Departamento de Gestão Administrativa e 

Financeira, Dr. Sérgio Manuel da Conceição Pipa, as 
competências abaixo discriminadas que serão exercidas no 
âmbito do respectivo Departamento: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

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

 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o 

respectivo plano anual, com excepção das referentes 
ao pessoal dirigente;  

 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, 

mapas e relatórios de assiduidade;  
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 

com excepção das mencionadas no art.40.º, n.os 3 e 4, 
da Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro, diploma que 
aprovou o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores 
que exercem Funções Públicas; 

 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, nos 

termos e com os limites previstos nos art.s 160.º e 
161.º, da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, sempre 
que assim o exija o funcionamento do serviço;  

 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas 

de custo, confirmando as informações neles 
constantes e a sua conformidade com os limites 
estabelecidos;  

 
7. Propor a instauração de procedimentos disciplinares;  
 
8. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 

livros sujeitos a esta formalidade;  
 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

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

 
10. Coordenar a elaboração das Grandes Opções do 

Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Outras 
Actividades Relevantes) e do Orçamento do 
Município, promovendo o planeamento anual e 
plurianual de actividades, tanto na sua vertente 
operativa como orçamental, bem como colaborar na 
elaboração de outros instrumentos de planeamento e 
de gestão financeira; 

 
11. Acompanhar e controlar a execução dos Planos e 

Orçamentos, elaborar relatórios de avaliação dessa 
execução e promover medidas de reajustamento, 
sempre que se verifique a ocorrência de desvios entre 
o programado e o executado; 
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12. Apoiar tecnicamente as acções relativas à 
empresarialização ou concessão externa de actividades 
ou serviços que o Município tenha decidido 
empreender; 

 
13. Acompanhar os contratos-programa, protocolos e 

acordos, na sua incidência financeira, em que o 
Município participe; 

 
14. Assegurar os registos e procedimentos contabilísticos, 

de acordo com a legislação em vigor e com os 
requisitos do modelo de gestão estabelecido no 
Município;  

 
15. Proceder aos estudos prévios, e colaborar na 

execução de operações financeiras ao nível da 
aplicação de disponibilidades e da gestão da carteira 
de empréstimos;  

 
16. Proceder à liquidação das receitas municipais sempre 

que esta tarefa não esteja cometida a outros serviços;  
 
17. Colaborar com a Divisão de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico e Projectos 
Comparticipados, na gestão financeira destes 
projectos, preparando os respectivos elementos 
contabilísticos;  

 
18. Assegurar a gestão e controlo das garantias bancárias 

prestadas, quer pelo Município, quer por terceiros a 
favor do Município, no quadro dos contratos 
estabelecidos;  

 
19. Organizar a Conta de Gerência e elaborar o 

respectivo relatório;  
 
20. Elaborar estudos e propostas de tabelas de taxas e 

relativamente a receitas a cobrar pelo Município;  
 
21. Assegurar a gestão e funcionamento da tesouraria do 

Município, designadamente no que respeita à 
elaboração de planos de tesouraria;  

 
22. Propor directrizes, mediante análise económico-

financeira, para o aumento das receitas municipais;  
 
23. Colaborar na elaboração de relatórios que 

sistematizem aspectos relevantes da gestão financeira 
do Município; 

 
24. Preparar os procedimentos ou decisões no âmbito da 

justiça fiscal que por lei corram pelos Municípios, 
bem como determinar a cobrança coerciva de dívidas 
que sigam este processo;  

 
25. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória;  

 

26. No âmbito da Divisão de Aprovisionamento, 
autorizar a realização de despesas orçamentadas com 
a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite 
de 25.000 € (vinte e cinco mil euros), com a 
possibilidade de subdelegação nos dirigentes 
municipais até ao limite de 1.500 € (mil e quinhentos 
euros), sempre com respeito pela disciplina de 
execução orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e 
f) do ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado pela Lei n.º 
54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 
162/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento do 
estabelecido no artigo 16º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de Junho, por aplicação do artigo 14 n.º 1 Al. f) 
do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, e nos termos 
do artigo 109º do Código dos Contratos Públicos 
publicado em anexo ao mesmo diploma legal;  

 
27. No âmbito do restante Departamento, autorizar a 

realização de despesas orçamentadas com a aquisição 
e locação de bens e serviços até ao limite de 2.500 € 
(dois mil e quinhentos euros), com a possibilidade de 
subdelegação nos dirigentes municipais até ao limite 
de 1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do 
POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e o cumprimento do estabelecido no 
artigo 16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
por aplicação do artigo 14 n.º 1 Al. f) do Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29/01, e nos termos do artigo 109º 
do Código dos Contratos Públicos publicado em 
anexo ao mesmo diploma legal; 

 
28. No âmbito da Divisão de Aprovisionamento, 

autorizar o pagamento das despesas até ao montante 
de 25.000 € (vinte e cinco mil euros), e no âmbito do 
restante Departamento, autorizar o pagamento das 
despesas até ao limite de 2.500 € (dois mil e 
quinhentos euros), com a possibilidade de 
subdelegação nos dirigentes municipais até ao limite 
de 1.500 € (mil e quinhentos euros), nos termos do 
Código dos Contratos Públicos, publicado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01;  

 
Mais delego no Director do Departamento de Gestão 
Administrativa e Financeira, as competências que a seguir 
se enunciam, para serem exercidas em relação a todas as 
unidades orgânicas do Município: 
 
29. Autorizar o abono de vencimento de exercício 

perdido por motivo de doença, bem como o exercício 
de funções que dê lugar à reversão de vencimento de 
exercício e o respectivo processamento; 

 
30. Solicitar a verificação domiciliária da doença nos 

termos do artigo 33º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 
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31 de Março, bem como mandar submeter os 
trabalhadores a juntas médicas; 

 
31. Praticar todos os actos respeitantes ao regime de 

segurança social dos trabalhadores municipais, 
incluindo os referentes a acidentes em serviço; 

 
32. Acompanhar o processo de avaliação do desempenho 

das unidades orgânicas, dirigentes e trabalhadores 
municipais (SIADAP); 

 
33. Coordenar as actividades nas áreas da higiene e 

segurança no trabalho e saúde ocupacional; 
 
34. Assegurar a contratualização e gestão dos seguros dos 

trabalhadores ao serviço do Município; 
 
35. Autorizar o processamento do trabalho 

extraordinário, nocturno e ajudas de custo; 
 
36. Autorizar os termos de abertura e encerramento em 

livros sujeitos a esta formalidade; 
 
37. Praticar actos e formalidade de carácter instrumental 

necessário ao exercício da minha competência 
decisória quanto à gestão e direcção dos recursos 
humanos afectos aos serviços municipais, 
designadamente: 

 
a) Elaboração de propostas sobre políticas de pessoal; 
 
b) Instrução dos procedimentos administrativos 

tendentes à constituição da relação jurídica de 
emprego público, a qualquer título; 

 
c) Instrução dos procedimentos relativos à 

administração do pessoal, designadamente, 
aposentações, exonerações, licenças sem 
remuneração, acumulação de funções e estatuto de 
trabalhador-estudante; 

 
38. Coordenar as actividades nas áreas da higiene e 

segurança no trabalho e saúde ocupacional; 
 
39. Promover uma política de Saúde Ocupacional e 

assegurar a manutenção e desenvolvimento do 
Serviço de Saúde dos trabalhadores municipais; 

 
40. Proceder periodicamente ao levantamento das 

necessidades de formação; 
 
41. Elaborar e propor os Planos Anuais de Formação 

(interna e externa) e os respectivos orçamentos; 
 
42. Manter-se informado sobre os mecanismos centrais, e 

outros, de financiamento da formação profissional na 
Administração Pública e coordenar acções com as 
entidades gestoras desses programas; 

 

43. Organizar e acompanhar as actividades de formação 
planeadas e assegurar todos os procedimentos 
administrativos para a sua concretização e controlo 
pedagógico e financeiro; 

 
44. Informar da utilidade para o Município de propostas 

de frequência de acções de formação externa emitidas 
pelos diversos serviços e promover os 
correspondentes procedimentos administrativos; 

 
45. Proceder à avaliação dos resultados práticos das 

acções de formação realizadas ao nível do 
desempenho dos trabalhadores e dos Serviços em que 
se integram; 

 
46. Elaborar o Relatório anual de formação; 
 
47. Autorizar a autoformação, requerida nos termos do 

artigo 24º do Decreto-Lei n.º 50/98, de 11 de Março, 
na sua actual redacção, do pessoal que, com 
subordinação hierárquica e independentemente da sua 
vinculação, exerça funções na Câmara Municipal de 
Odivelas. 

 
As competências agora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo delegado. 
 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam susceptíveis de alterar a 
situação existente, enquanto o processo ou assunto não 
lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas e subdelegadas, 
deverá o delegado prestar à delegante todas as 
informações solicitadas, independentemente do dever 
genérico de informar. 
 
As competências agora delegadas poderão, por sua vez, 
ser objecto de subdelegação sempre que tal se justifique e 
com autorização prévia da signatária. 
 
Odivelas, 1 de Fevereiro de 2010 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 27/PRES/2010 
 
Assunto: Tolerância de Ponto 
 
Considerando a tradição existente no sentido da 
concessão de tolerância de ponto nos serviços públicos na 
época do Carnaval, determino, nos termos da 
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competência que me é atribuída pela al, a), do n.º 2, do art. 
68.°, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, pelas Declarações de 
Rectificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro e n.º 9/2002, 
de 5 de Março e pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 
Dezembro, que nos próximos dias 15 e 16 de Fevereiro, 
seja concedida tolerância de ponto aos trabalhadores 
municipais. 
 
Ficam excepcionados do presente despacho, os 
trabalhadores da Loja do Cidadão que, pela especificidade 
desse espaço, usufruirão de tolerância de ponto, nos 
termos a acordar entre os trabalhadores e a coordenação 
da Loja. 
 
Ficam, igualmente, excepcionados do disposto no 
presente Despacho, os serviços que, atento o carácter 
imprescindível do seu funcionamento, não possam 
dispensar os seus trabalhadores, caso em que os mesmos 
usufruirão das referidas dispensas em momento posterior, 
a acordar com o respectivo superior hierárquico. 
 
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam à divulgação deste 
despacho, afixando-o nas respectivas portas, para que o 
mesmo seja do conhecimento antecipado dos Munícipes. 
 
Odivelas, 2 de Fevereiro de 2010 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 28/PRES/2010 
 
Assunto: Trabalho Extraordinário 
 
Considerando que: 
 
Não obstante a entrada em vigor no dia 1 de Janeiro de 
2009, da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, diploma que 
veio estabelecer novas regras relativas à prestação do 
trabalho extraordinário, o recurso a este mecanismo se 
manteve em níveis extremamente elevados; 
 
A despesa com pessoal, para o corrente ano de 2010, 
estima-se em €28 000 000,00 (vinte e oito milhões de 
euros), o que representa cerca de 44% do valor de receita 
municipal efectivamente cobrada em 2009; 
 
É imperioso garantir a contenção efectiva da despesa com 
pessoal face aos recursos financeiros disponíveis; 
 
Entende-se como fundamental a adopção de um conjunto 
de medidas que permitam controlar a despesa com o 
pagamento do trabalho extraordinário, pelo que 
determino o seguinte: 
 

1 - A competência para autorizar a prestação de trabalho 
extraordinário, na sequência do já previsto no Despacho 
n.º 96/PRES/2006, de 13 de Junho, continua evocada 
pela Signatária; 
 
2 - Os serviços municipais deverão, no corrente ano de 
2010, proceder à redução em 30% do valor do trabalho 
extraordinário pago no ano de 2009; 
 
3 - Não será autorizado o pagamento de trabalho 
extraordinário que ultrapasse esse limite, competindo aos 
responsáveis dos diversos serviços municipais a gestão da 
prestação do trabalho extraordinário no respeito pela lei e 
por esse limite; 
 
4 - Para efeitos do disposto nos pontos 2 e 3, o 
Departamento de Gestão Administrativa e Financeira / 
Divisão de Recursos Humanos (DGAF/DRH) remeterá 
aos Senhores Dirigentes Municipais, via email, mapa com 
indicação dos valores de trabalho extraordinário, mensal e 
total, pagos no ano de 2009; 
 
5 - Os Senhores Dirigentes Municipais deverão 
apresentar, até ao dia 20 de cada mês, uma previsão do 
trabalho extraordinário a realizar no mês seguinte, na qual 
deverá constar a indicação do(s) nome(s) do(s) 
trabalhador(es), número de horas de trabalho a realizar, 
respectivas datas e fundamento legal; 
 
6 - A referida previsão será remetida ao DGAF/DRH, via 
sistema de gestão documental, para análise, estimativa de 
custos inerentes ao trabalho proposto e verificação do 
cumprimento do limite estabelecido no ponto 1, por 
forma a que a autorização seja prévia à realização do 
mesmo; 
 
7 - Caso a previsão apresentada não contenha todos os 
elementos indicados no ponto 5 ou o trabalho 
extraordinário proposto ultrapasse o limite definido, o 
DGAF/DRH procederá à sua devolução ao respectivo 
serviço; 
 
8 - Após a realização do trabalho extraordinário, o 
trabalhador procederá ao preenchimento do competente 
impresso, o qual será confirmado pelo respectivo superior 
hierárquico, com indicação dos fundamentos que 
justificaram a prestação do mesmo; 
 
9 - Os impressos serão remetidos ao DGAF/DRH, via 
sistema de gestão documental, impreterivelmente até ao 
dia 7 de cada mês ou dia útil imediatamente seguinte, caso 
o dia 7 coincida com dia em que os serviços não se 
encontrem abertos, para efeitos de verificação da sua 
conformidade com as previsões previamente autorizadas e 
respectivo processamento; 
 
10 - Todos os impressos recepcionados fora do prazo 
referido no ponto anterior, serão processados no mês 
seguinte; 
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11 - Após o processamento mensal, o DGAF/DRH 
remeterá informação, via email aos serviços municipais 
acerca do valor do trabalho extraordinário efectivamente 
pago; 
 
Mais determino que, os serviços municipais que, 
contrariamente ao disposto na lei, recorrem 
mensalmente ao trabalho extraordinário, procedam à 
apresentação, até ao dia 1 de Março, de propostas de 
reorganização do trabalho, adequadas à satisfação 
das suas necessidades permanentes. 
 
Quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o 
presente Despacho deverão ser esclarecidas junto do 
DGAF/DRH. 
 
Odivelas, 2 de Fevereiro de 2010. 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 8/GVMM/2010 
 

Assunto: Gestão do Sector de Bibliotecas e Arquivo 
Histórico 
 
1. Na sequência da saída, a pedido da interessada, da Dr.ª 
Susana Margarida dos Santos Silvestre do Cargo de 
Coordenadora do Sector de Bibliotecas e Arquivo 
Histórico; 
 
2. Considerando a prossecução das atribuições municipais 
decorrentes do Regulamento Orgânico e Macroestrutura 
do Município de Odivelas, publicado na 2ª Série do Diário 
da Republica, n.º 123, a 27 de Junho de 2008, 
concretamente no que à Biblioteca Municipal D. Diniz 
respeita; 
 
3. Com o objectivo de garantir uma melhor eficácia na 
gestão do Sector de Bibliotecas e Arquivo Histórico e até 
ser designado novo(a) Coordenador(a). 
 
Nos termos dos n°s 1 e 6 do Ponto II do Despacho n.º 
121/PRES/2009, de 6 de Novembro, determino que a 
gestão do Sector de Bibliotecas e Arquivo Histórico 
passe a ser assegurada pela Chefe da Divisão de Cultura, 
Juventude e Turismo, Dr.ª Corália Viçoso Rodrigues. 
 
Este Despacho produz efeitos a partir de 1 de Fevereiro 
de 2010. 
 
 

Odivelas, 28 de Janeiro de 2010. 
 

O Vereador 
Mário Máximo 

 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/DGAF/2010 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Director do Departamento de Gestão Administrativa e 
Financeira, Dr. Sérgio Manuel da Conceição Pipa, na 
Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana Cristina 
das Neves Mousinho. 
 
Nos termos do disposto no artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e Decreto-
Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de Dezembro, no artigo 35.º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 
de Janeiro e Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e 
no Despacho n.º 24/PRES/2010, de 1 de Fevereiro, 
referente à Delegação e Subdelegação de Competências da 
Senhora Presidente da Câmara Municipal no Signatário, 
subdelego, na Chefe da Divisão de Aprovisionamento, 
Dra. Ana Cristina das Neves Mousinho, as 
competências que me foram delegadas e que serão 
exercidas no âmbito da respectiva Divisão, nos seguintes 
termos e limites: 
 
1) Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
2) Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o 
respectivo plano anual;  
 
3) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das mencionadas no artigo 
40.°, n.ºs 3 e 4, da Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro, 
diploma que aprovou o Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores que exercem Funções Públicas; 
 
5) Autorizar a realização de trabalho extraordinário, nos 
termos e com os limites previstos nos artigos 160.° e 
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161.º, da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, sempre que 
assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
6) Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constantes e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 
 
7) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
8) Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade; 
 
9) Autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de 
1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre com respeito 
pela disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e f) do ponto 2.34 do POCAL, aprovado 
pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 162/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento do 
estabelecido no artigo 16.° do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho, por aplicação do artigo 14°, n.º 1, al. f) do 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e nos termos 
do artigo 109.° do Código dos Contratos Públicos, 
publicado em anexo ao mesmo diploma legal. 
 
10) Autorizar o pagamento das despesas cuja contracção 
tenha autorizado, até ao limite de 1.500 €, (mil e 
quinhentos euros), nos termos do Código dos Contratos 
Públicos, publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro; 
 
11) Gestão e instrução de procedimentos e processos 
administrativos a cargo dos respectivos serviços, devendo 
tomar as medidas que visem acelerar a respectiva 
conclusão e a execução das decisões.  
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda, o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da pratica de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 1 de Fevereiro de 2010 
 

Por Delegação de Competências 

O Director do Departamento de Gestão Administrava e 
Financeira 
(Sérgio Pipa) 

 
 
 

DESPACHO N.º 2/DGAF/2010 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Director do Departamento de Gestão Administrativa e 
Financeira, Dr. Sérgio Manuel da Conceição Pipa, na 
Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Dra. Maria 
Cristina Machado Mira Laureano Forte. 
 
Nos termos do disposto no art. 5.º, do Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e Decreto-
Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de Dezembro, no art. 35.° e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91 de 15, de Novembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 
de Janeiro e Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e 
no Despacho n.º 24/PRES/2010, de 1 de Fevereiro, 
referente à Delegação e Subdelegação de Competências da 
Senhora Presidente da Câmara Municipal no Signatário, 
subdelego, na Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos, Dra. Maria Cristina Machado Mira 
Laureano Forte, as competências que me foram 
delegadas e que serão exercidas no âmbito da respectiva 
Divisão, nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o 
respectivo plano anual; 
 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das mencionadas no art.40.°, n.°s 3 e 4, da Lei 
n.º 58/2008, de 9 de Setembro, diploma que aprovou o 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem 
Funções Públicas; 
 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, nos 
termos e com os limites previstos nos artigos 160.° e 
161.°, da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, sempre que 
assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constantes e a 
sua conformidade com os limites estabelecidos; 
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7. Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
8. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade; 
 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, bem 
como a restituição de documentos aos interessados; 
 
10. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 
a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de 
1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre com respeito 
pela disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado 
pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 162/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei. n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento do 
estabelecido no artigo 16.° do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho, por aplicação do artigo 14.°, n.º 1, al. f) do 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e nos termos 
do artigo 109.° do Código dos Contratos Públicos, 
publicado em anexo ao mesmo diploma legal. 
 
11. Autorizar o pagamento das despesas cuja contracção 
tenha autorizado, até ao limite de 1.500 € (mil e 
quinhentos euros), nos termos do Código dos Contratos 
Públicos, publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro; 
 
Mais subdelego na Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos, as competências que a seguir se enunciam, para 
serem exercidas em relação a todas as unidades orgânicas 
do Município: 
 
12. Autorizar o abono de vencimento de exercício perdido 
por motivo de doença, bem como o exercício de funções 
que dê lugar à reversão de vencimento de exercício e o 
respectivo processamento; 
 
13. Solicitar a verificação domiciliária da doença nos 
termos do artigo 33° do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de 
Março, bem como mandar submeter os trabalhadores a 
juntas médicas; 
 
14. Acompanhar o processo de avaliação do desempenho 
das unidades orgânicas, dirigentes e trabalhadores 
municipais (SIADAP); 
 
15. Autorizar o processamento do trabalho extraordinário, 
nocturno e ajudas de custo; 
 
16. Autorizar os termos de abertura e encerramento em 
livros sujeitos a esta formalidade; 
 
17. Praticar actos e formalidade de carácter instrumental 
necessário ao exercício da competência decisória quanto à 

gestão e direcção dos recursos humanos afectos aos 
serviços municipais, designadamente: 
 
a) Elaboração de propostas sobre políticas de pessoal; 
 
b) Instrução dos procedimentos administrativos tendentes 
à constituição da relação jurídica de emprego público, a 
qualquer título; 
 
c) Instrução dos procedimentos relativos à administração 
do pessoal, designadamente, aposentações, exonerações, 
licenças sem remuneração, acumulação de funções e 
estatuto de trabalhador-estudante. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam susceptíveis de alterar a 
situação existente, enquanto o processo ou assunto não 
lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 1 de Fevereiro de 2010 
 
 

Por Delegação de Competências 
O Director do Departamento de Gestão Administrava e 

Financeira 
(Sérgio Pipa) 

 
 
 

DESPACHO N.º 3/DGAF/2010 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Director do Departamento de Gestão Administrativa e 
Financeira, Dr. Sérgio Manuel da Conceição Pipa, na 
Chefe de Divisão de Formação e Saúde Ocupacional, Dra. 
Paula Susana do Nascimento Teixeira. 
 
Nos termos do disposto no art. 5.°, do Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e Decreto-
Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de Dezembro, no art. 35.° e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as 
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alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 
de Janeiro e Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e 
no Despacho n.º 24/PRES/2010, de 1 de Fevereiro, 
referente à Delegação e Subdelegação de Competências da 
Senhora Presidente da Câmara Municipal no Signatário, 
subdelego, na Chefe da Divisão de Formação e Saúde 
Ocupacional, Dra. Paula Susana do Nascimento 
Teixeira, as competências que me foram delegadas e que 
serão exercidas no âmbito da respectiva Divisão, nos 
seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o 
respectivo plano anual; 
 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das mencionadas no art.40.°, n.os 3 e 4, da Lei 
n.º 58/2008, de 9 de Setembro, diploma que aprovou o 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem 
Funções Públicas; 
 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, nos 
termos e com os limites previstos nos artigos 160.º e 
161.°, da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, sempre que 
assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constantes e a 
sua conformidade com os limites estabelecidos: 
 
7. Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
8. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade; 
 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, bem 
corno a restituição de documentos aos interessados; 
 
10. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 
a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de 
1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre com respeito 
pela disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e f) do ponto 2.1.4 do POCAL, aprovado 
pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 162/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento do 
estabelecido no artigo 16.° do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho, por aplicação do artigo 14.°, n.º 1, al. f) do 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e nos termos 

do artigo 109.° do Código dos Contratos Públicos, 
publicado em anexo ao mesmo diploma legal. 
 
11. Autorizar o pagamento das despesas cuja contracção 
tenha autorizado, até ao limite de 1.500 € (mil e 
quinhentos euros), nos termos do Código dos Contratos 
Públicos, publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro; 
 
Mais delego na Sra. Chefe da Divisão de Formação e 
Saúde Ocupacional as competências para serem exercidas 
em relação a todas as unidades orgânicas do Município 
para: 
 
12. Coordenar as actividades nas áreas da higiene e 
segurança no trabalho e saúde ocupacional; 
 
13. Promover uma política de Saúde Ocupacional e 
assegurar a manutenção e desenvolvimento do Serviço de 
Saúde dos trabalhadores municipais; 
 
14. Proceder periodicamente ao levantamento das 
necessidades de formação; 
 
15. Elaborar e propor os Planos Anuais de Formação 
(interna e externa) e os respectivos orçamentos; 
 
16. Manter-se informado sobre os mecanismos centrais, e 
outros, de financiamento da formação profissional na 
Administração Pública e coordenar acções com as 
entidades gestoras desses programas; 
 
17. Organizar e acompanhar as actividades de formação 
planeadas e assegurar todos os procedimentos 
administrativos para a sua concretização e controlo 
pedagógico e financeiro; 
 
18. Informar da utilidade para o Município de propostas 
de frequência de acções de formação externa emitidas 
pelos diversos serviços e promover os correspondentes 
procedimentos administrativos; 
 
19. Proceder à avaliação dos resultados práticos das 
acções de formação realizadas ao nível do desempenho 
dos trabalhadores e dos Serviços em que se integram; 
 
20. Elaborar o relatório anual de formação; 
 
21. Autorizar a autoformação, requerida nos termos do 
art.° 24° do decreto-lei n.º 50/98, de 11 de Março, na sua 
actual redacção, do pessoal que, com subordinação 
hierárquica e independentemente da sua vinculação, 
exerça funções na Câmara Municipal de Odivelas. 
 
As competências agora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pela subdelegada. 
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Poderá ainda, o delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a delegada 
abster-se da pratica de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas deverá a 
delegada prestar à delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 1 de Fevereiro de 2010 
 
 

Por Delegação de Competências 
O Director do Departamento de Gestão Administrava e 

Financeira 
(Sérgio Pipa) 

 
 
 

DESPACHO N.º 01/DDGOU/2010 
 

Assunto: Subdelegação de competências 
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanística da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho n.º 
136/PRES/2009, e nos termos da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, no n.º 2 do artigo 8.º, n.º 10 
do artigo 11.° do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
60/2007, de 4 de Setembro, e ao abrigo do disposto no 
artigo 36.° do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31 de Janeiro, pelo presente despacho 
SUBDELEGO na Sra. Engenheira Susana Coimbra 
Marques, Técnica Superior (Engenharia), as competências 
que a seguir se enunciam e que serão exercidas no âmbito 
da Divisão de Reabilitação Urbana: 
 
1. Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 
 
2. No quadro do competente mapa, autorizar férias e 
acumulação de férias, com excepção das referentes ao 
pessoal dirigente; 
 
3. Visar informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar faltas no âmbito do serviço, com excepção das 
referidas no artigo 71.° do Estatuto Disciplinar: 
 

5. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
6. Autorizar termos de abertura e encerramento em livros 
sujeitos a essa formalidade, designadamente livros de obra; 
 
7. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei; 
 
8. Autorizar a restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos; 
 
9. 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 produz efeitos 
durante o período de 28 de Janeiro de 2010 a 1 de 
Fevereiro de 2010. 
 
Odivelas, 27 de Janeiro de 2010 

 
O Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 

Urbanístico 
(António de Sousa) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 

 

VEREADOR HUGO MARTINS 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Hugo 
Martins, ao abrigo das competências delegadas pela Presidente 
de Câmara Municipal de Odivelas, através do Despacho n.º 
122/PRES/2009, nos termos da Informação n.º 
Interno/2010/999, de 2010.01.22, referente ao período de 6 a 20 
de Novembro de 2009: 
 
Departamento de Obras Municipais e Transportes 
SLE – Sector de Lançamento de Empreitadas: 
 
EDOC/2009/54941 
Interno/2010/293 de 2010/01/07 
Processo nº 1965/MO-DOMT 
Assunto: Celebração de Contrato de Execução de Empreitada 
do Fornecimento e Colocação de Abrigos no Concelho de 
Odivelas, no valor de 23 650,00 € acrescido do IVA à Empresa 
Cabena, Lda.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de Cabimento e Compromisso no 
Orçamento de 2010”. 
Data de Decisão: 12/01/2010 
 
 
DIEU – Divisão de Infra-estruturas e Espaços Urbanos: 
 
EDOC/2009/57642 
Interno/2009/11877 de 2009/09/17 
Assunto: Pagamento de Factura referente a trabalhos de 
remodelação/reforço da Iluminação Pública realizados pela 
EDP - 2008 no valor de 14 656,88 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
pressuposto, o presente expediente ao DGAF/DF para efeitos 
de pagamento da referida factura à EDP”. 
Data de Decisão: 24/11/2009 
 
EDOC/2009/61101 
Interno/2009/13401 de 2009/10/23 
Assunto: Pagamento de Facturas referentes a trabalhos de 
remodelação/reforço da Iluminação Pública realizados pela 
EDP - 2009 no valor de 5 014,75 € com IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
pressuposto, o presente expediente ao DGAF/DF para efeitos 
de pagamento da referida factura”. 
Data de Decisão: 24/11/2009 
 
EDOC/2009/65028 
Interno/2009/13775 de 2009/11/02 
Assunto: Pagamento de Facturas referentes a trabalhos de 
remodelação/reforço da Iluminação Pública realizados pela 
EDP - 2009 no valor de 391,68 € com IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
pressuposto, o presente expediente ao DGAF/DF para efeitos 
de pagamento da referida factura à EDP”. 
Data de Decisão: 24/11/2009 
 
 

EDOC/2009/65033 
Interno/2009/13385 de 2009/10/22 
Assunto: Pagamento de Facturas referentes a trabalhos de 
remodelação/reforço da Iluminação Pública realizados pela 
EDP no valor de 3 414,42 € com IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
pressuposto, o presente expediente ao DGAF/DF para efeitos 
de pagamento da referida factura à EDP”. 
Data de Decisão: 24/11/2009 
 
EDOC/2009/65243 
Interno/2009/13342 de 2009/10/22 
Assunto: Pagamento de Facturas referentes aos consumos de 
energia em BT – Semáforos e Painéis Publicitários – Setembro 
2009 no valor de 6 201,64 € com IVA à EDP. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
pressuposto, o presente expediente ao DGAF/DF para efeitos 
de pagamento da referida factura à EDP”. 
Data de Decisão: 24/11/2009 
 
EDOC/2009/65830 
Interno/2009/13388 de 2009/10/23 
Assunto: Pagamento de Facturas referentes a trabalhos de 
remodelação/reforço da Iluminação Pública realizados pela 
EDP - 2009 no valor de 725,35 € com IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
pressuposto, o presente expediente ao DGAF/DF para efeitos 
de pagamento da referida factura”. 
Data de Decisão: 24/11/2009 
 
EDOC/2009/65969 
Interno/2009/13398 de 2009/10/23 
Assunto: Pagamento de Facturas referentes a trabalhos de 
remodelação/reforço da Iluminação Pública realizados pela 
EDP - 2009 no valor de 1 948,75 € com IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
pressuposto, o presente expediente ao DGAF/DF para efeitos 
de pagamento da referida factura à EDP”. 
Data de Decisão: 24/11/2009 
 
EDOC/2009/65986 
Interno/2009/13395 de 2009/10/23 
Assunto: Pagamento de Facturas referentes a trabalhos de 
remodelação/reforço da Iluminação Pública realizados pela 
EDP - 2009 no valor de 2 222,76 € com IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
pressuposto, o presente expediente ao DGAF/DF para efeitos 
de pagamento da referida factura”. 
Data de Decisão: 24/11/2009 
 
EDOC/2009/70862 
Interno/2009/14426 de 2009/11/17 
Assunto: Orçamento Participativo: Reformulação da IP na EN8, 
Freguesia da Póvoa de Santo Adrião – Cabimento e 
compromisso no valor de 93 409,54 € com IVA à EDP. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: De acordo. Envio, por 
conseguinte, o presente processo à apreciação da Sra. Presidente 
com proposta de:  
1 - Aprovação do orçamento apresentado pela EDP;  
2 - Em caso de concordância, consequente envio ao DGAF/DF 
para cabimento e compromisso da despesa. 
Data de Decisão: 03/12/2009  
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EDOC/2009/64359 
Interno/2009/14570 de 2009/11/23 
Processo nº 1865/OD-DOM 
Assunto: Orçamento Participativo: "Circuito de Manutenção da 
Ribeirada". Pagamento do Ramal de Água Definitivo (Rega) e 
prolongamento para a Rua Amália Rodrigues aos SMAS de 
Loures, no valor de 3 339,90 € com IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de pagamento da mencionada factura ao 
SMAS”. 
Data de Decisão: 03/12/2009 
 
 
EDOC/2009/70383 
Interno/2009/14350 de 2009/11/16 
Assunto: Pagamento de Factura referente aos consumos de 
energia em BT - semáforos e painéis publicitários – Outubro 
2009 no valor de 5 790,12 € com IVA à EDP. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Remeto, por 
conseguinte, o presente processo ao DGAF/DF para efeitos da 
referida verba à empresa EDP”.  
Data de Decisão: 15/12/2009 
 
EDOC/2009/76431 
Interno/2009/14072 de 2009/11/09 
Assunto: Orçamento de Ramal de água para a zona verde situada 
no Largo Luís de Camões (instalação 10003533 – cliente 
1809336) Freguesia da Pontinha – cabimento e compromisso da 
despesa no valor de 811,64 € acrescido de IVA; Adjudicação 
deste trabalho por ajuste directo nos termos do Artº 128º do 
Decreto-Lei nº 18/2008 – Código dos Contratos Públicos; 
Pagamento do orçamento no valor de 973,97 € com IVA; 
encaminhar o Contrato de Fornecimento referente ao contador à 
Divisão de Património afim de celebração dos respectivos 
contratos com os Serviços Municipalizados de Loures. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF, para cumprimento do exposto nos pontos 2, 3, 4 e 
5 da presente informação”. 
Data de Decisão: 15/12/2009 
 
 
DIEM – Divisão de Infra-estruturas e Equipamentos 
Municipais: 
 
EDOC/2009/67375 
Interno/2009/13898 de 2009/11/04 
Assunto: Proposta para Aquisição de Materiais para Reparação 
de Rotura de Água - Folha de Obra n.º 
421/DIEM/SOAD/2009, com uma estimativa de custos de 
7,42 € acrescido de IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
seguimento, o presente expediente ao DGAF/DA com vista ao 
lançamento do necessário procedimento”. 
Data de Decisão: 13/11/2009 
 
EDOC/2009/66053 
Interno/2009/13696 de 2009/10/30 
Processo nº 1871/PO-DOMT 
Assunto: Proposta de Adjudicação e Pagamento de Factura para 
a Construção do Canil Municipal da Paiã, aos SMAS., no valor 
de 20 378,92 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Assim sendo, 
envio o presente expediente ao DGAF/DF para efeitos de 
cabimento, compromisso e pagamento do mencionado na 
despesa”. 
Data da Decisão: 24/11/2009 
 

EDOC/2009/70149 
Interno/2009/14345 de 2009/11/16 
Assunto: Proposta de Adjudicação e Pagamento de Factura para 
a Escola EB1/JI Maria Lamas – Reparação de Tectos Falsos em 
Salas de Aula, à Empresa Cofan, Lda., no valor de 1 480,50 € 
com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
seguimento, o presente processo ao DGAF/DF para efeitos de 
cumprimento do disposto nos pontos 1,2 e 3 da presente 
informação”. 
Data da Decisão: 15/12/2009 
 
EDOC/2009/70168 
Interno/2009/14377 de 2009/11/16 
Assunto: Proposta de Pagamento de Factura nº 603/2009 de 
09/10/2009 da Empresa Octávio Saramago Ferreira e 
Herdeiros, Lda. no valor de 268,80 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
pressuposto, o presente processo ao DGAF/DF para efeitos de 
cumprimento do disposto nos pontos 1,2,3 e 4 da presente 
informação”. 
Data da Decisão: 15/12/2009 
 
EDOC/2009/76753 
Interno/2009/15454 de 2009/12/16 
Processo nº 1973/PO-DOMT 
Assunto: Proposta de Adjudicação de Ramal de Electricidade 
para o Pinhal da Paiã, à Empresa EDP, no valor de 616,88 € 
com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, por 
conseguinte, o presente expediente ao DGAF/DF, para efeitos 
de cabimentação e compromisso referido”. 
Data da Decisão: 22/12/2009 
 
EDOC/2009/75784 
Interno/2009/15248 de 2009/12/11 
Assunto: Aquisição de Serviços e Pagamento de Factura para a 
Limpeza do Colector de Esgoto na Escola EB1 nº 7 de Odivelas 
- Arroja, aos SMAS no valor de 124,25 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de cabimento, compromisso e 
pagamento do valor referido”. 
Data da Decisão: 23/12/2009 
 
EDOC/2009/53304 
Interno/2009/14920 de 2009/11/30 
Processo nº 239/OD-DOMT 
Assunto: Proposta de Adjudicação e Pagamento de Factura para 
a 2ª Fase da EB1 nº9 de Odivelas - Arroja, aos SMAS, no valor 
de 971,72 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de cabimento, compromisso e 
pagamento do montante referido”. 
Data da Decisão: 23/12/2009 
 
EDOC/2009/74728 
Interno/2009/15090 de 2009/12/04 
Processo nº 1546/OD-DOMT 
Assunto: Proposta de Pagamento de Factura nº FCN09123337 
de 01/12/2009 no valor de 346,21 € com IVA à Empresa Otis 
Elevadores, Lda., referente a Assistência Técnica e Manutenção 
de Elevadores/Ascensores. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de Cabimento, Compromisso e 
Pagamento do montante mencionado”. 
Data da Decisão: 04/01/2010 
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EDOC/2009/74740 
Interno/2009/15098 de 2009/12/04 
Processo nº 1704/PO-DOMT 
Assunto: Proposta de Pagamento de Factura nº FCN09123494 
de 01/12/2009 no valor de 324,72 € com IVA à Empresa Otis 
Elevadores, Lda., referente a Assistência Técnica e Manutenção 
de Elevadores/Ascensores. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de Cabimento, Compromisso e 
Pagamento da verba mencionada”. 
Data da Decisão: 04/01/2010 
 
 
DEP – Divisão de Estudos e Projectos: 
 
EDOC/2009/73908 
Interno/2009/14799 de 2009/11/26 
Assunto: Aquisição de Prestação de Serviços para a Elaboração 
dos Projectos de Especialidades do Jardim-de-infância Quinta de 
São José no valor de 24 500,00 € acrescido de IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para diligenciar o proposto procedimento”. 
Data da Decisão: 04/12/2009  
 
EDOC/2009/73934 
Interno/2009/14809 de 2009/11/26 
Assunto: Aquisição de Prestação de Serviços para a Elaboração 
dos Projectos de Especialidades do Jardim-de-infância 
Bernardim Ribeiro no valor de 24 500,00 € acrescido de IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para diligenciar o proposto procedimento”. 
Data da Decisão: 04/12/2009 
 
EDOC/2009/74089 
Interno/2009/14828 de 2009/11/27 
Assunto: Aquisição de Prestação de Serviços para a Elaboração 
dos Projectos de Especialidades do Jardim-de-infância Álvaro de 
Campos no valor de 24 500,00 € acrescido de IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para diligenciar o proposto procedimento”. 
Data da Decisão: 04/12/2009 
 
EDOC/2009/71306 
Interno/2009/14549 de 2009/11/23 
Assunto: Cabimento, Compromisso e Pagamento de Factura à 
FASTCÓPIA, Lda. no valor de 1 919,68 € com IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para Cabimento, Compromisso e Pagamento da 
referida Factura”. 
Data da Decisão: 22/12/2009 
 
EDOC/2009/71364 
Interno/2009/14555 de 2009/11/23 
Assunto: Cabimento, Compromisso e Pagamento de Factura à 
FASTCÓPIA, Lda. no valor de 125,48 € com IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para Cabimento, Compromisso e Pagamento da 
referida Factura”. 
Data da Decisão: 22/12/2009 
 
 
DTO – Divisão de Transportes e Oficinas: 
 
EDOC/2009/70741 
Interno/2009/14203 de 2009/11/12 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Reparação 
de Avarias diversas nas Viaturas nºs 2205 e 2206 da Frota 

Municipal à Empresa Auto Sueco, Lda. no valor de 1 180,91 € 
com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, Autorizo, 
portanto, a realização da mencionada despesa e envio, 
consequentemente, o presente processo ao DGAF/DA para 
efeitos de continuidade dos remanescentes procedimentos”. 
Data de Decisão: 12/11/2009 
 
EDOC/2009/70860  
Interno/2009/14217 de 2009/11/12 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Revisão e 
Reparações diversas na Viatura nº 2208 da Frota Municipal à 
Empresa Scania Portugal S.A. no valor de 541,78 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Autorizo a 
realização da mencionada despesa e envio, consequentemente, o 
presente processo ao DGAF/DA para efeitos de continuidade 
dos remanescentes procedimentos”. 
Data de Decisão: 12/11/2009 
 
EDOC/2009/71813  
Interno/2009/14382 de 2009/11/17 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Reparação 
do capot da Viatura nº 1409 da Frota Municipal à Empresa 
Simopeças, Lda., no valor de 132,00 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Remeto, por 
conseguinte, o presente processo ao DGAF/DA para os 
posteriores efeitos”. 
Data de Decisão: 20/11/2009 
 
EDOC/2009/72144  
Interno/2009/14438 de 2009/11/18 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Reparação 
da caixa de velocidades da Viatura nº 1802 da Frota Municipal à 
Empresa Melisauto S.A., no valor de 4 354,22 € com IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Concordo e autorizo a 
realização da mencionada despesa. Remeto, neste seguimento, o 
presente expediente ao DGAF/DA para os competentes 
procedimentos”. 
Data de Decisão: 20/11/2009 
 
EDOC/2009/72150 
Interno/2009/14439 de 2009/11/18 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Aquisição 
de pneus e Reparação de furos nas Viaturas da Frota Municipal à 
Empresa Pneumacor, Lda., no valor de 801,77 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Envio o presente processo 
ao DGAF/DA para dar continuidade a este procedimento, com 
o meu parecer de concordância”. 
Data de Decisão: 25/11/2009 
 
EDOC/2009/72655  
Interno/2009/14532 de 2009/11/20 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para 
Fornecimento e Montagem de toldo na Viatura nº 2401 da Frota 
Municipal à Empresa Carvalho, Branco & Lopes, Lda., no valor 
de 2 040,00 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Envio o presente processo 
ao DGAF/DA para com vista ao desencadeamento dos 
procedimentos remanescentes, com o meu parecer 
concordante”. 
Data de Decisão: 25/11/2009 
 
EDOC/2009/71708  
Interno/2009/14364 de 2009/11/16 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Revisão e 
Reparações diversas na Viatura nº 2209 da Frota Municipal à 
Empresa Scania Portugal S.A., no valor de 554,50 € com IVA. 
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Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para dar continuidade ao procedimento proposto”. 
Data de Decisão: 27/11/2009 
 
EDOC/2009/71713  
Interno/2009/14366 de 2009/11/16 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Reparação 
de barulho no motor da Viatura nº 1506 da Frota Municipal à 
Empresa Melo Falcão, Lda., no valor de 500,19 € com IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para dar continuidade ao procedimento proposto”. 
Data de Decisão: 27/11/2009 
 
EDOC/2009/74470  
Interno/2009/14890 de 2009/11/30 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Aquisição 
de Peças para diversas Viaturas da Frota Municipal à Empresa 
Simopeças, Lda., no valor de 1 757,90 € com IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para os posteriores procedimentos”. 
Data de Decisão: 03/12/2009 
 
EDOC/2009/74484  
Interno/2009/14892 de 2009/11/30 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Aquisição 
de Peças diversas para Viaturas da marca Toyota Yaris da Frota 
Municipal à Empresa Melisauto S.A., no valor de 720,67 € com 
IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para diligência dos remanescentes procedimentos”. 
Data de Decisão: 04/12/2009 
 
EDOC/2009/74609  
Interno/2009/14922 de 2009/11/30 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Aferição 
de Tacógrafos e Reparação de Sistema limpa-vidros nas Viaturas 
nºs 2003, 2004, 2005 e 2205 da Frota Municipal à Empresa 
Tecniamper, Lda., no valor de 441,66 € com IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
seguimento, o presente expediente ao DGAF/DA para efeitos 
de continuidade do procedimento”. 
Data de Decisão: 16/12/2009 
 
EDOC/2009/76556 
Interno/2009/15227 de 2009/12/11 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Reparação 
de diversas avarias nas Viaturas nºs 2103 e 2204 da Frota 
Municipal à Empresa Carvalho, Branco & Lopes, Lda., no valor 
de 3 464,02 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para os posteriores procedimentos”. 
Data de Decisão: 16/12/2009 
 
EDOC/2009/73491 
Interno/2009/14689 de 2009/11/25 
Assunto: Envio de Notas de Débito da Empresa Galp Energia – 
Pagamento de Portagens referente a Outubro de 2009 no valor 
de 679,96 €.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
pressuposto, o presente processo ao DGAF/DF, para efeitos de 
Pagamento das Notas de Débito à Empresa GALP ENERGIA 
referente ao mês de Outubro de 2009”. 
Data de Decisão: 18/12/2009 
 
 
 
 

EDOC/2009/73491 
Interno/2009/14689 de 2009/11/25 
Assunto: Proposta de Pagamento à Entidade “Galp Energia” no 
valor de 679,96 €, referente ao Pagamento de Portagens 
referente a Outubro de 2009.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
pressuposto, o presente processo ao DGAF/DF, para efeitos de 
pagamento das notas de Débito à empresa GALP ENERGIA, 
referentes ao mês de Outubro de 2009”. 
Data de Decisão: 18/12/2009  
 
EDOC/2009/76414  
Interno/2009/15202 de 2009/12/10 
Assunto: Proposta de Pagamento de Franquias de Seguros de 
Viaturas Municipais por Actos de Vandalismo na Av. Amália 
Rodrigues, no dia 5 de Outubro de 2009 à Empresa Auto 
Jograpa, Lda. no valor de 798,08 €. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de Cabimento, Compromisso e 
Pagamento do montante referido”. 
Data de Decisão: 23/12/2009 
 
EDOC/2009/74477 
Interno/2009/14891 de 2009/11/30 
Assunto: Envio de Facturas de Gasóleo e Gasolina da Empresa 
Galp Energia – Pagamentos referentes a Outubro de 2009 no 
valor 10 978,71 € sem IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de Pagamento das referidas Notas de 
Débito”. 
Data de Decisão: 15/01/2010 
 
EDOC/2010/766 
Interno/2010/172 de 2010/01/06 
Assunto: Envio de notas de Débito da Empresa Galp Energia – 
Pagamento de Portagens referentes a Outubro e Novembro de 
2009 no valor de 782,97 €.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de Pagamento das referidas Notas de 
Débito”. 
Data de Decisão: 15/01/2010 
 
EDOC/2010/2316 
Interno/2010/467 de 2010/01/12 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para 
Reparações diversas na Viatura nº 2902 da Frota Municipal – 
Urgente, à Empresa Entreposto Máquinas no valor de 592,81 € 
com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para desenvolver os procedimentos necessários”. 
Data de Decisão: 15/01/2010 
 
EDOC/2010/2312 
Interno/2010/465 de 2010/01/12 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Reparação 
de bancos nas Viaturas nºs 2007 e 2054 da Frota Municipal – 
Urgente, à Empresa Pedro Miguel Marinho Monteiro no valor 
de 204,00 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para dar continuidade ao procedimento”. 
Data de Decisão: 15/01/2010 
 
EDOC/2010/2301 
Interno/2010/464 de 2010/01/12 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Reparação 
de diversas avarias nas Viaturas nºs 2006, 2007, 2206 e 2208 da 
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Frota Municipal – Urgente, à Empresa Tecniamper no valor de 1 
075,72 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para os procedimentos subsequentes”. 
Data de Decisão: 20/01/2010 
 
EDOC/2010/2415 
Interno/2010/503 de 2010/01/13 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Reparação 
de diversas avarias nas Viaturas nºs 2205 e 2206 da Frota 
Municipal – Urgente, à Empresa Auto Sueco no valor de 2 
125,16 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para os procedimentos subsequentes”. 
Data de Decisão: 20/01/2010 
 
EDOC/2010/2760 
Interno/2010/560 de 2010/01/14 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Aquisição 
de Fardo de Desperdício para uso nas Oficinas Municipais – 
Urgente, à Empresa João Vicente e Vicente no valor estimado de 
100,00 €.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para dar continuidade a este procedimento”. 
Data de Decisão: 20/01/2010 
 
EDOC/2010/2778 
Interno/2010/564 de 2010/01/14 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Reparação 
diversas nas Viaturas nºs 2001, 2005, 2006, 2205, 2206, 2207 e 
2401 da Frota Municipal – Urgente, à Empresa Carvalho, 
Branco e Lopes no valor de 3 628,24 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para os procedimentos subsequentes”. 
Data de Decisão: 20/01/2010 
DD – Divisão de Desporto: 
 
EDOC/2009/62109 
Interno/2009/13747 de 2009/11/02 
Assunto: Clube do Movimento – Aquisição de chaves do 
Pavilhão Municipal do Bairro do Olaio no valor de 2,50 € com 
IVA à Empresa Vitor Manuel Valente Mendes.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Concordo com o exposto. 
Envio, pois, o presente expediente ao DGAF/DF para efeitos 
de Cabimento, Compromisso e Pagamento (Reembolso)”. 
Data de Decisão: 12/11/2009 
 
EDOC/2009/64610 
Interno/2009/14040 de 2009/11/09 
Assunto: Circuito Corridas de Verão – Aquisição de Dorsais – 
Ratificação, Cabimento, Compromisso e Pagamento no valor de 
576,00 € com IVA à Empresa Xistarca.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Concordo, pelo que 
Ratifico o Acto de Adjudicação. Envio, por conseguinte, o 
presente expediente ao DGAF/DF para efeitos de Cabimento, 
Compromisso e Pagamento”. 
Data de Decisão: 12/11/2009 
 
EDOC/2009/71500 
Interno/2009/14413 de 2009/11/17 
Assunto: CM – Pagamento da Factura de Novembro de 2009 no 
valor de 4 474,70 € à Municipália.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF, para efeitos de Pagamento da respectiva factura”. 
Data de Decisão: 27/11/2009 
 
 

EDOC/2009/78461 
Interno/2010/142 de 2010/01/05 
Assunto: CM – Cabimento e Compromisso pelo Orçamento de 
2010 – Pagamento da Factura de Dezembro de 2009 no valor de 
4 240,49 € à Municipália.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF, para efeitos de Cabimento, Compromisso e 
Pagamento dos referidos valores”. 
Data de Decisão: 07/01/2010 
 
EDOC/2010/998 
Interno/2010/225 de 2010/01/06 
Assunto: Cabimento, Compromisso e Pagamento de Janeiro a 
Junho às Juntas de Freguesia no valor total de 14 860,80 €.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF, para efeitos de Cabimento, Compromisso e 
Pagamento”. 
Data de Decisão: 07/01/2010 
 
EDOC/2010/900 
Interno/2010/206 de 2010/01/06 
Assunto: Clube do Movimento – Cabimento do Seguro de 2010 
no valor de 2 500,00 €.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF, para efeitos de Cabimento”. 
Data de Decisão: 07/01/2010 
 
EDOC/2010/1328 
Interno/2010/262 de 2010/01/07 
Assunto: Cabimento e Compromisso de Janeiro a Junho à 
Municipália no valor de 29 584,80 €.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF, para efeitos de Cabimento e Compromisso da 
referida despesa”. 
Data de Decisão: 12/01/2010 
 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Hugo Martins, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do Despacho n.º 122/PRES/2009, nos termos da 
Informação n.º Interno/2010/1000, de 2010.01.22, referente 
ao período de 6 a 20 de Novembro de 2009: 
 
Departamento de Obras Municipais e Transportes 
 
EDOC/2009/59937 
Interno/2009/13280 2009/10/20 
Processo n.º 1897/OD-DOMT 
Assunto: Proposta de Aprovação de Erro de Projecto, 
Cabimento e Compromisso referente à Empreitada de 
Remodelação de Parques Infantis na Freguesia de Odivelas, no 
valor de 850,00 €, acrescido de IVA à Empresa Soinca, S.A. 
Decisão do Vereador Hugo Martins:  “De acordo. Envio o 
presente processo ao DGAF/DF para efeitos de cabimento e 
compromisso da referida despesa”. 
Data da Decisão: 13/11/2009 
 
EDOC/2009/67328  
Interno/2009/13978 de 2009/11/06  
Processo n.º 1058/PV-DOMT 
Assunto: Libertação de Garantia Bancária à Empresa Canhoto & 
Matias, sobre a JI nº 1 da Póvoa de Santo Adrião – Substituição 
de Sanitas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Homologo 
o presente Auto de Vistoria e remeto o presente processo ao 
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DGAF/DF para efeitos de libertação de garantia bancária 
referente à mencionada empreitada”. 
Data da Decisão: 24/11/2009 
 
EDOC/2009/10524  
Interno/2009/12611 de 2009/10/06  
Processo nº 1850/OL-DOMT 
Assunto: Cabimento e Compromisso da Despesa no valor de 1 
652,68 €, da Prospecção Geotécnica no Terreno de Implantação 
da Escola EB1/JI do Olival Basto.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo com o 
proposto. Remeto, por conseguinte, o presente processo ao 
DGAF/DF para efeitos de cabimento e compromisso da 
referida despesa”. 
Data da Decisão: 03/12/2009 
 
EDOC/2009/67791  
Interno/2009/14709 de 2009/11/25  
Processo n.º 1900/OD-DOMT 
Assunto: Proposta de Pagamento à Empresa Soinca, S.A., no 
valor de 17 929,85 €, referente à Empreitada de Construção do 
Parque Infantil na Praça Professor Bento Jesus Caraça, na 
Pontinha.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Aprovo o 
mencionado Auto de Medição e o pagamento da factura à 
empresa adjudicatária, pelo que envio o presente processo ao 
DGAF/DF para os efeitos remanescentes”. 
Data da decisão: 04/12/2009 
 
EDOC/2009/69136  
Interno/2009/14489 de 2009/11/18  
Processo n.º 1089/OD-DOMT 
Assunto: Libertação de Garantia Bancária à Empresa Obragoito, 
Lda., da Alteração da Rede de Esgotos do Cemitério de 
Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, 
neste seguimento, o presente processo ao DGAF/DF, para 
efeitos de libertação da garantia bancária referente à mencionada 
empreitada”. 
Data da Decisão: 22/12/2009 
 
EDOC/2009/76232  
Interno/2009/15467 de 2009/12/17  
Processo n.º 1048/CA-DOMT 
Assunto: Libertação de Garantia Bancária à Empresa 
Fabrigimno, Lda., da Recuperação do Parque Infantil da Escola 
EB1/JI nº 3 de Caneças (Casal Novo).  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de libertação da garantia bancária 
mencionada”. 
Data da Decisão: 23/12/2009 
 
EDOC/2009/59469  
Interno/2010/386 de 2010/01/11  
Processo n.º 1977/PO-DOMT 
Assunto: Cabimento e Compromisso da Despesa no valor de 38 
200,00 € acrescido de IVA à Empresa Pareforte, Lda., referente 
à Execução de Infraestruturas para Contentores de Apoio ao 
Canil Municipal da Paiã.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para cabimento e compromisso da despesa pelo 
PAO 2010”. 
Data da Decisão: 12/01/2010 
 
EDOC/2009/75739  
Interno/2010/389 de 2010/01/11  
Processo n.º 1995/MO-DOMT 

Assunto: Cabimento da Despesa no valor de 14 500,00 € 
acrescido de IVA, da Prospecção Geotécnica no âmbito dos 
Projectos das Escolas EB1/JI Bernardim Ribeiro e JI Álvaro de 
Campos, em Odivelas, e da Escola EB1/JI da Quinta de S. José, 
na Póvoa de Santos Adrião.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de cabimento da mencionada despesa”. 
Data da Decisão: 12/01/2010 
 
EDOC/2009/75725  
Interno/2010/388 de 2010/01/11  
Processo n.º 1994/CA-DOMT 
Assunto: Cabimento da Despesa no valor de 6 500,00 € 
acrescido de IVA, da Prospecção Geotécnica no âmbito dos 
Projectos das Escolas EB1/JI de Caneças. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para cabimento da referida despesa”. 
Data da Decisão: 12/01/2010 
 
EDOC/2009/53053  
Interno/2009/15190 de 2009/12/10  
Processo n.º 971/OD-DOMT 
Assunto: Libertação de Garantia Bancária do BES com o nº 
300521 no valor de 370.40 € à Empresa Tecnisan, S.A. sobre os 
Arranjos Exteriores da Rotunda do Largo 25 de Abril – 
Execução de Passeios.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, por 
conseguinte, o presente ao DGAF/DF para efeitos de libertação 
da respectiva caução bancária”. 
Data da Decisão: 13/01/2010 
 
EDOC/2009/67541  
Interno/2009/14959 de 2009/12/02  
Processo n.º 1085/PV-DOMT 
Assunto: Libertação de Garantia Bancária do BCP com o nº 
125-02-0505375 no valor de 1 049.38 € à Empresa Adlis, Lda. 
sobre a Reconstrução do Muro de Suporte na Travessa da 
Palmeira na Póvoa de Santo Adrião.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para libertação da garantia bancária”. 
Data da Decisão: 13/01/2010 
 
EDOC/2009/66448  
Interno/2009/15235 de 2009/12/11  
Processo n.º 865/OD-DOMT 
Assunto: Libertação de Garantia Bancária do Banif com o nº 
352003100 no valor de 74.10 € à Empresa Viamarca, S.A. sobre 
a Alteração no sentido de circulação de trânsito na Rua da Paiã, 
na Freguesia de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, 
neste pressuposto, o presente processo ao DGAF/DF, para 
efeitos de libertação da garantia bancária”. 
Data da Decisão: 13/01/2010 
 
EDOC/2010/255  
Interno/2010/574 de 2010/01/14  
Processo nº 1998/PV-DOMT 
Assunto: Cabimento da Despesa no valor de 7 207,70 € à 
Empresa Vassalo e Sousa, Lda, da Escola EB1/JI Barbosa do 
Bocage na Póvoa de Santos Adrião – Intervenções diversas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para cabimento da despesa”. 
Data da Decisão: 20/01/2010 
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SLE – Sector de Lançamento de Empreitadas: 
 
EDOC/2008/63901 
Interno/2009/13796 de 2009/11/03 
Processo n.º 1978/OD-DOMT 
Assunto: Proposta de Adjudicação da Empreitada de Eliminação 
de Barreiras na Praça Ordem de Cristo – Chapim, Freguesia de 
Odivelas, à Empresa OAPM, Lda, pelo valor de 4 840,00 €. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, por 
conseguinte, o presente expediente ao DGAF/DF para efeitos 
de compromisso da referida despesa, assim como para 
efectivação do estorno referente ao diferencial entre o cabimento 
inicial e o subsequente compromisso”. 
Data da Decisão: 12/11/2009 
 
EDOC/2009/54941 
Interno/2009/13593 de 2009/10/28 
Processo n.º 1965/MO-DOMT 
Assunto: Proposta de Adjudicação da Empreitada de 
Fornecimento e Colocação de Abrigos, no Concelho de 
Odivelas, à Empresa Cabena, Lda. pelo valor de 23 650,00 € sem 
IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio o 
presente processo ao DGAF/DF para efeitos de compromisso 
da referida despesa e respectivo estorno do diferencial entre o 
cabimento inicial e o compromisso”. 
Data da Decisão: 13/11/2009 
 
EDOC/2009/65051 
Interno/2009/14028 de 2009/11/09 
Processo n.º 1987/PO-DOMT 
Assunto: Proposta de Cabimento da Despesa referente à 
Empreitada de Requalificação de Acesso à Escola Barbosa do 
Bocage, na Póvoa Santo Adrião, à Empresa OAPM, Lda, no 
valor de 4 880,50 €. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, por 
conseguinte, o presente expediente ao DGAF/DF para efeitos 
do respectivo cabimento da referida despesa”. 
Data da Decisão: 13/11/2009 
 
EDOC/2009/58536 
Interno/2009/14156 de 2009/11/11 
Processo n.º 1974/OD-DOMT 
Assunto: Proposta de Adjudicação da Empreitada de Obras de 
Beneficiação na Casa da Juventude, à Empresa Adlis, Lda, pelo 
valor de 74 771,79 €. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio o 
presente processo ao DGAF/DF para efeitos de compromisso 
da referida despesa e respectivo estorno do diferencial entre o 
cabimento inicial e o compromisso”. 
Data da Decisão: 13/11/2009 
 
EDOC/2009/50728 
Interno/2009/14456 de 18/11/2009 
Processo n.º 1950/OD-DOMT 
Assunto: Proposta de Adjudicação da Empreitada de Reparação 
de Arruamentos no Centro da Arroja, em Odivelas, à Empresa 
Ribeirol, Lda, pelo valor de 74 330,95 €, acrescido de IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Adjudique-se em 
conformidade com o proposto e aprovo, por conseguinte, a 
Minuta do Contrato de Empreitada”. 
Data da Decisão: 25/11/2009 
 
EDOC/2009/65007 
Interno/2009/14720 de 2009/11/25 
Processo n.º 1986/OD-DOMT 

Assunto: Proposta de Aprovação dos elementos do Concurso e 
da Empresa a convidar, bem como o envio para Cabimento da 
Despesa, referente à Empreitada de Reconstrução de 
Ajardinamento na Praçeta Irene Lisboa, na Arroja em Odivelas, 
à Empresa OAPM, Lda, no valor de 7 859,25 €. 
Decisão do Vereador Hugo Martins:  “De acordo com o 
proposto. Envio o presente processo ao DGAF/DF para 
cabimento da mencionada despesa”. 
Data da Decisão: 03/12/2009 
 
EDOC/2009/65008 
Interno/2009/14721 de 2009/11/25 
Processo n.º 991/PO-DOMT 
Assunto: Proposta de Aprovação dos elementos do Concurso e 
da Empresa a convidar, bem como o envio para Cabimento da 
Despesa, referente à Empreitada de Remoção de Terras na Rua 
D. Afonso Henriques, na Serra da Luz na Pontinha, à Empresa 
OAPM, Lda, no valor de 5 260,52 €. acrescido de IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins:  “De acordo com o 
proposto. Envio o presente processo ao DGAF/DF para 
cabimento da mencionada despesa”. 
Data da Decisão: 03/12/2009 
 
EDOC/2009/11719 
Interno/2009/14808 de 2009/11/26 
Processo n.º 1982/PO-DOMT 
Assunto: Proposta de Aprovação dos elementos do Concurso e 
da Empresa a convidar, bem como o envio para Cabimento da 
Despesa, referente à Empreitada de Reparação da 
Impermeabilização da Cobertura das Instalações da Varrição do 
Olival do Pancas, na Pontinha, à Empresa Vassalo & Sousa, Lda, 
no valor de 1 520,54 € acrescido de IVA. 
 Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio o 
presente processo ao DGAF/DF para cabimento da referida 
despesa, em conformidade com o proposto”. 
Data da Decisão: 04/12/2009 
 
EDOC2009/75739 
Interno/2009/15366 de 2009/12/15 
Processo n.º 1995/MO-DOMT 
Assunto: Proposta de Aprovação dos elementos do Concurso, 
bem como o envio para Cabimento da Despesa, referente à 
Empreitada de Prospecção Geotécnica no âmbito dos Projectos 
das Escolas EB1/JI n.º 5 da Codivel, JI Álvaro de Campos e 
EB1/JI da Qta. São José, no valor de 14 500,00 € acrescido de 
IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins:  “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de  cabimento da  despesa”. 
Data da Decisão: 16/12/2009 
 
EDOC/2009/75725 
Interno/2009/15369 de 2009/12/15 
Processo n.º 1994/CA-DOMT 
Assunto: Proposta de Aprovação dos elementos do Concurso, 
bem como o envio para Cabimento da Despesa, referente à 
Empreitada de Prospecção Geotécnica no âmbito dos Projectos 
da Escola EB1/JI de Caneças, no valor de 6 500,00 € acrescido 
de IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins:  “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de  cabimento da  despesa”. 
Data da Decisão: 16/12/2009 
 
EDOC/2009/59469 
Interno/2009/14766 de 2009/11/26 
Processo n.º 1977/PO-DOMT 
Assunto: Proposta de Adjudicação da Empreitada de Execução 
de Infraestruturas para Contentores de Apoio ao Canil 
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Municipal da Paiã, na Pontinha, à Empresa Pareforte, Lda, pelo 
valor de 38 200,00 €. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de compromisso da despesa”. 
Data da Decisão: 16/12/2009 
 
EDOC/2009/52171 
Interno/2009/15415 de 2009/12/15 
Processo n.º 1990/OD-DOMT 
Assunto: Proposta de Aprovação dos elementos do Concurso e 
da Empresa a convidar, bem como o envio para Cabimento da 
Despesa, referente à Empreitada de Execução de Obra de 
Drenagem no Largo da Memória, à Empresa Vassalo & Sousa, 
Lda, no valor de 1 960,00 € acrescido de IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
seguimento, o presente processo ao DGAF/DF para efeitos de 
cabimento da despesa referida”. 
Data da Decisão: 22/12/2009 
 
EDOC/2009/20874 
Interno/2009/14021 de 2009/11/09 
Processo n.º 1976/PO-DOMT 
Assunto: Cabimento da Despesa da Reparação de Actos de 
Vandalismo na Portaria do Polidesportivo descoberto do Bairro 
do Olival do Pancas, na Pontinha, à Empresa Cofan, Lda, no 
valor de 2 954,20 € acrescido de IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de  Cabimentação”. 
Data da Decisão: 23/12/2009 
 
EDOC/2009/75414 
Interno/2009/15714 de 2009/12/30 
Processo n.º 1996/OD-DOMT 
Assunto: Proposta de Aprovação dos elementos do Concurso e 
da Empresa a convidar, bem como o envio para Cabimento da 
Despesa, referente à Empreitada de Trabalhos de Construção 
Civil para desviar infra-estruturas na zona dos contentores 
enterrados na Rua Guilherme Gomes Fernandes, à Empresa , 
OAPM, Lda, no valor de 3 827,25 € acrescido de IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF, para efeitos de cabimento da referida despesa”. 
Data da Decisão: 04/01/2010 
 
EDOC/2009/51029 
Interno/2010/294 de 2010/01/07 
Processo n.º 1952/OD-DOMT 
Assunto: Cabimento e Compromisso da Despesa da Instalação 
de Sinalização Semafórica em Passagem de Peões na Avenida 
das Acácias, Freguesia e Concelho de Odivelas, à Empresa Eyssa 
Tesis, S.A., no valor de 19 749,42 € acrescido de IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de cabimento e compromisso no 
orçamento de 2010”. 
Data da Decisão: 12/01/2010 
 
EDOC/2009/50951 
Interno/2010/296 de 2010/01/07 
Processo n.º 1954/OD-DOMT 
Assunto: Cabimento e Compromisso da Despesa de 
Requalificação dos Repuxos dos Jardins Aquáticos da Quinta da 
Memória, à Empresa Plantagri, Lda, no valor de 89 614,18 € 
acrescido de IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Ao DGAF/DF para 
efeitos de cabimento e compromisso no orçamento de 2010”. 
Data da Decisão: 12/01/2010 
 
EDOC/2009/55602 

Interno/2010/295 de 2010/01/07 
Processo n.º 1921/OD-DOMT 
Assunto: Cabimento e Compromisso da Despesa do Jardim da 
Música – Arranjo na envolvente na Freguesia de Odivelas, à 
Empresa MRG, S.A., no valor de 51 190,05 € acrescido de IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de cabimento e compromisso no 
âmbito do orçamento de 2010”. 
Data da Decisão: 12/01/2010 
 
EDOC/2009/50728 
Interno/2010/297 de 2010/01/07 
Processo n.º 1950/OD-DOMT 
Assunto: Cabimento e Compromisso da Despesa da Reparação 
de Arruamento no Centro da Arroja, na Freguesia de Odivelas, à 
Empresa Ribeirol, Lda, no valor de 74 330,95 € acrescido de 
IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de cabimento e compromisso no 
orçamento de 2010”. 
Data da Decisão: 12/01/2010 
 
EDOC/2009/44851 
Interno/2010/298 de 2010/01/07 
Processo n.º 1937/OD-DOMT 
Assunto: Cabimento e Compromisso da Despesa da 
Beneficiação da Rua Maria Gomes da Silva Santos, em Odivelas, 
à Empresa Ecociaf, Lda, no valor de 17 610,26 € acrescido de 
IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de cabimento e compromisso no 
âmbito do orçamento de 2010”. 
Data da Decisão: 12/01/2010 
 
EDOC/2009/50728 
Interno/2010/297 de 2010/01/07 
Processo n.º 1950/OD-DOMT 
Assunto: Cabimento e Compromisso da Despesa da Reparação 
de Arruamentos no Centro da Arroja, na Freguesia de Odivelas, 
à Empresa Ribeirol, Lda, no valor de 74 330,95 € acrescido de 
IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de cabimento e compromisso no 
orçamento de 2010”. 
Data da Decisão: 12/01/2010 
 
EDOC/2009/54941 
Interno/2010/293 de 2010/01/07 
Processo n.º 1965/MO-DOMT 
Assunto: Cabimento e Compromisso da Despesa do 
Fornecimento e Colocação de Abrigos, no Concelho de 
Odivelas, à Empresa Cabena, Lda, no valor de 23 650,00 € 
acrescido de IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de cabimento e compromisso no 
orçamento de 2010”. 
Data da Decisão: 12/01/2010 
 
EDOC/2009/61933 
Interno/2010/5 de 2010/01/04 
Processo n.º 1979/PO-DOMT 
Assunto: Cabimento da Despesa de Desmantelamento de 
Parque Infantil e Pavimentações do respectivo Espaço, na 
Pontinha, à Empresa OAPM, Lda, no valor de 12 940,20 € 
acrescido de IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de cabimento pelo PAO 2010”. 
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Data da Decisão: 12/01/2010 
 
 
 
DIEU – Divisão de Infra-estruturas e Espaços Urbanos: 
 
EDOC/2009/54180 
Interno/2009/13979 de 2009/11/06 
Processo nº 1882/RA-DOM 
Assunto: Reformulação da Semaforização do cruzamento da L14 
com a Rua Prof. Luís de Camões, Rua Nova, Rua 4 de Outubro 
e Rua da Carochia, Freguesia da Ramada – Execução de ramais 
no valor de 353,84 € acrescido de IVA à EDP.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de cabimento, compromisso e 
pagamento da referida despesa”. 
Data de Decisão: 12/11/2009 
 
EDOC/2009/70492 
Interno/2009/14305 de 2009/11/13 
Processo nº 1939/CA-DOMT 
Assunto: Orçamento Participativo: Ilha Ecológica - Caneças - 
Execução de ilhas Ecológicas na Praça Dr. Manuel de Arriaga – 
Homologação do Auto de Consignação e Aprovação de 
documentos; Pagamento do Auto de Vistoria e Medição nº 1 no 
valor de 60 480,00 € com IVA à Empresa Hirddant, S.A.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Homologo o 
Auto de Consignação mencionado; Envio o presente processo 
ao DGAF/DF para efeitos de pagamento do referido Auto de 
Medição nº 1”.  
Data de Decisão: 13/11/2009 
 
EDOC/2009/74060 
Interno/2009/13883 de 2009/11/04 
Processo nº 1809/MO-DOMT 
Assunto: Execução de sinalização vertical e horizontal, Concelho 
de Odivelas – proposta de pagamento do Auto de Vistoria e 
Medição no valor de 16 271,20 € com IVA à Empresa Masitrave, 
Lda.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
pressuposto, o presente processo ao DGAF/DF para efeitos de 
pagamento da mencionada importância à empresa Masitrave, 
Lda”. 
Data de Decisão: 13/11/2009 
 
EDOC/2009/60446 
Interno/2009/13488 de 2009/10/26 
Processo nº 1828/OD-DOMT 
Assunto: Beneficiação de Arruamentos na Quinta da Fonte, na 
Freguesia de Odivelas – Aprovação dos documentos; 
Homologação do Auto de Consignação; Aprovação e 
pagamento do Auto de Vistoria e Medição nº 1 no valor de 31 
384,50 € com IVA à Empresa Sanestradas, S.A; Homologação 
do Auto de Recepção Provisória. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Homologo o 
Auto de Consignação e o Auto de Recepção Provisória 
mencionados. Envio, pois, o presente processo ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento do referido Auto de Vistoria e do 
Auto de Medição nº 1”. 
Data de Decisão: 20/11/2009 
 
EDOC/2009/2940 
Interno/2009/13144 de 2009/10/19 
Processo nº 1825/OD-DOMT 
Assunto: Instalação de sinalização semafórica na Avenida Prof. 
Dr. Augusto Abreu Lopes, nos entroncamentos com a Rua 
Aquilino Ribeiro e a Rua do Castelinho, Freguesia de Odivelas – 

Proposta de pagamento do Auto de Vistoria e Medição no valor 
de 40 843,02 € com IVA à empresa Eyssa-Tesis. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo com o 
proposto. Ao DGAF/DF para efeitos de pagamento da referida 
factura”. 
Data de Decisão: 04/12/2009 
 
EDOC/2009/56388 
Interno/2009/12325 de 2009/09/28 
Processo nº 1819/OL-DOMT 
Assunto: Beneficiação de pavimento da EN8 (entre a rotunda da 
Rua Heróis de Chaimite e o viaduto junto ao Teatro da 
Malaposta - Olival Basto – Pagamento do 1º Auto de trabalhos 
no valor de 61 270,92 €; Estorno do saldo de contrato no valor 
de 1 993,44 € à Empresa Topbet, S.A.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
seguimento, o presente processo ao DGAF/DF para efeitos de 
pagamento do mencionado Auto de Vistoria e Medição e 
respectivo estorno do saldo do contrato”. 
Data de Decisão: 04/12/2009 
 
EDOC/2009/60444 
Interno/2009/13212 de 2009/10/19 
Processo nº 1837/PV-DOMT 
Assunto: Orçamento Participativo - Repavimentação de 
Arruamentos, na Freguesia da Póvoa Santo Adrião – Pagamento 
do 1º Auto de trabalhos no valor de 23 990,00 € à Empresa 
Sanestradas, S.A. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
seguimento, o presente processo ao DGAF/DF para efeitos de 
pagamento do Auto de Vistoria e Medição referido”. 
Data de Decisão: 04/12/2009 
 
EDOC/2009/64364 
Interno/2009/14113 de 2009/11/10 
Processo nº 1876/RA-DOMT 
Assunto: Orçamento Participativo – Pavimentação na Ramada – 
Rua Teófilo Braga – Aprovação de documentos; Homologação 
do Auto de Consignação; Aprovação e pagamento do Auto de 
Vistoria e Medição no valor de 20 485,84 €; Homologação do 
Auto de Recepção Provisória; Estorno do saldo de despesa no 
valor de 3 836,35 € à Empresa Estrela do Norte, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Homologo e 
aprovo os documentos propostos e envio o presente processo 
ao DGAF/DF para efeitos de estorno do contrato referido e 
pagamento do Auto de Vistoria e Medição”. 
Data de Decisão: 04/12/2009 
 
EDOC/2009/64512 
Interno/2009/13950 de 2009/11/05 
Processo nº 1787/MO-DOMT 
Assunto: Pagamento do Fornecimento e Colocação de Abrigos, 
Concelho de Odivelas – Proposta de pagamento do Auto de 
Vistoria e Medição nº 2, no valor e 23 100,00 € com IVA à 
empresa Alberto Roque, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Assim sendo, 
envio o presente processo ao DGAF/DF para efeitos de 
pagamento da respectiva importância”. 
Data de Decisão: 04/12/2009 
 
EDOC/2009/67833 
Interno/2009/14057de 2009/11/09 
Processo nº 1886/FA-DOMT  
Assunto: Empreitada de "Reparação de Arruamentos na 
Freguesia de Famões – Pagamento do 1º Auto de trabalhos, no 
valor de 69 196,24 €; Estorno do saldo de contrato no valor de 5 
252,50 € à empresa TOPBET, S.A. 
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Decisão do Vereador Hugo Martins: “Envio, neste seguimento, 
o presente processo ao DGAF/DF para efeitos de pagamento 
do Auto de Vistoria e Medição e estorno do saldo do contrato 
referidos”. 
Data de Decisão: 04/12/2009 
 
EDOC/2009/60451 
Interno/2009/13184 de 2009/10/19 
Processo nº 1833/OD-DOMT 
Assunto: Empreitada - Orçamento Participativo: 
Repavimentação de Arruamentos, na Freguesia de Odivelas – 
Aprovação e Pagamento do Auto de Vistoria e Medição nº 1, no 
valor de 14 390,00 € à Empresa Sanestradas, S.A. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, por 
conseguinte, o presente expediente ao DGAF/DF para efeitos 
de pagamento do Auto de Vistoria e Medição”. 
Data de Decisão: 16/12/2009 
 
EDOC/2009/69151 
Interno/2009/14974 de 2009/12/02 
Processo nº 1853/PO-DOMT  
Assunto: Pagamento à Empresa Adlis, Lda., no valor de 5 111,55 
€ com IVA, Orçamento Participativo: Novos Equipamentos 
Praça Bento de Jesus Caraças - Pagamento do 1.º auto  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
seguimento, o presente processo ao DGAF/DF para efeitos do 
pagamento do 1º Auto de Medição”. 
Data de Decisão: 16/12/2009 
 
EDOC/2009/69510 
Interno/2009/14448 2009/11/18 
Processo nº 1861/PO-DOMT 
Assunto: Optimização das Acessibilidades para peões na 
Urbanização do Falcão (junto ao lote 502) na Freguesia de 
Pontinha – Aprovação de trabalhos a menos e estorno no valor 
de 367,50 €; Aprovação e pagamento do 1º Auto de Medição no 
valor de 18 135,43 € à Empresa XIX, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de estorno e pagamento do 1º auto de 
medição”. 
Data de Decisão: 16/12/2009 
 
EDOC/2009/71369 
Interno/2009/14626 de 2009/11/24 
Processo nº 1948-OD-DOMT 
Assunto: Reparações de Zonas Destruídas no Jardim da Música, 
Freguesia de Odivelas – Aprovação e pagamento do 1º Auto de 
Medição no valor de 1 950,00 € à Empresa Manuel Rodrigues 
Gouveia, S.A. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
seguimento, o presente processo ao DGAF/DF para efeitos do 
pagamento do 1º Auto de Medição”. 
Data de Decisão: 16/12/2009 
 
EDOC/2009/72505 
Interno/2009/14654 de 2009/11/24 
Processo nº 1851/OD-DOMT  
Assunto Execução de Passeios na envolvente ao Edifício n.º 96 
na Av. D. Dinis, Freguesia de Odivelas - Pagamento do 1.º Auto 
à Empresa Estrela do Norte, no valor de 7 187,00 € com IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF, para efeitos do pagamento do 1º auto de Medição”. 
Data de Decisão: 18/12/2009 
 
EDOC/2009/76925 
Interno/2009/14652 de 2009/11/24 
Processo nº 1843/CA-DOMT 

Assunto: Pagamento à Empresa Constradas, S.A., no valor de 49 
079,25 €, Orçamento Participativo - Repavimentação de 
Arruamentos na Freguesia de Caneças – Pagamento do 1º Auto 
de trabalhos.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
pressuposto, o presente expediente ao DGAF/DF para efeitos 
de pagamento do Auto de Vistoria nº 1”. 
Data de Decisão: 22/12/2009  
 
EDOC/2009/71469  
Interno/2009/15459 de 2009/12/17  
Processo n.º 1106/PV-DOMT 
Assunto: Libertação de Garantia Bancária à Empresa Horto do 
Campo Grande, Lda. sobre a Alteração do Parque Urbano da 
Póvoa de Santo Adrião – Homologação de Auto de Vistoria e 
Libertação de Garantias Bancárias.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de libertação das mencionadas 
garantias”. 
Data da Decisão: 04/01/2010 
 
EDOC/2009/64370 
Interno/2009/14265 de 2009/11/13 
Processo nº 1889/PO-DOMT 
Assunto: Reparação de Arruamentos na Freguesia da Pontinha – 
Pagamento do 1º Auto de Mediação de trabalhos no valor de 23 
090,14 € com IVA à Empresa Estrela do Norte, Lda.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
seguimento, o presente expediente ao DGAF/DF para efeitos 
de pagamento do valor mencionado”. 
Data da decisão: 18/01/2010 
 
 
DIEM – Divisão de Infra-estruturas e Equipamentos 
Municipais: 
 
EDOC/2009/63713 
Interno/2009/13483 de 2009/10/26 
Processo nº 1935/PO-DOMT 
Assunto: Proposta de pagamento do Auto da empreitada de 
Reparações Eléctricas na Escola EB1/JI Casal da Serra - 
Pontinha., à empresa Alberto Roque, Lda. no valor de 3 117,45 € 
com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo com o 
proposto. Assim sendo, envio o presente processo ao 
DGAF/DF para efeitos de pagamento desta factura, referente 
ao mencionado Auto de Trabalhos”. 
Data da Decisão: 13/11/2009 
 
EDOC/2009/63709 
Interno/2009/13591 de 2009/10/28 
Processo nº 1913/PO-DOMT 
Assunto: Proposta de pagamento do Auto da empreitada de 
Execução de Infraestruturas eléctricas para o Canil Municipal de 
Odivelas – Pontinha, à empresa Alberto Roque, Lda., no valor 
de 5 239,50 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio o 
presente processo ao DGAF/DF, para efeitos de pagamento da 
respectiva factura”. 
Data da Decisão: 13/11/2009 
 
EDOC/2009/67817 
Interno/2009/13916 de 2009/11/05 
Processo nº 1946/FA-DOMT 
Assunto: Proposta de pagamento do Auto de Medição nº1 da 
empreitada do Parque Infantil da Quinta das Dálias na Freguesia 
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de Famões, à empresa Soinca, S.A., no valor de 15 697,50 € com 
IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio o 
presente processo ao DGAF/DF, para efeitos de pagamento da 
respectiva factura nº 290870 da firma SOINCA, referente ao 
mencionado Auto de Trabalhos”. 
Data da Decisão: 17/11/2009 
 
EDOC/2009/68320 
Interno/2009/13885 de 2009/11/04 
Processo nº 1960/OD-DOMT 
Assunto: Proposta de pagamento do Auto de Medição nº1 da 
empreitada de Reparação e Pintura dos Acesso à Nave do 
Mercado Municipal de Odivelas, à empresa OAPM, Lda., no 
valor de 15 312,94 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Assim sendo, 
envio o presente processo ao DGAF/DF, para efeitos de 
pagamento de factura referente ao mencionado Auto de 
trabalhos”. 
Data da Decisão: 17/11/2009 
 
EDOC/2009/68318 
Interno/2009/13884 de 2009/11/04 
Processo nº 1963/OD-DOMT 
Assunto: Proposta de pagamento do Auto de medição nº1 da 
empreitada de Impermeabilização do Poço do Elevador da 
Quinta da Memória, à empresa OAPM, Lda., no valor de 1 
312,50 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Assim sendo, 
envio o presente processo ao DGAF/DF, para efeitos de 
pagamento da factura referente ao mencionado Auto de 
Trabalhos”. 
Data da Decisão: 17/11/2009 
 
EDOC/2009/68268 
Interno/2009/14109 de 2009/11/10 
Processo nº 1956/OD-DOMT  
Assunto: Proposta de pagamento do Auto da empreitada de 
Remodelação da Iluminação do Mercado de Odivelas, à empresa 
OAPM, Lda., no valor de 11 350,50 € com IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. AO 
DGAF/DF para efeitos de pagamento do montante indicado no 
respectivo Auto de Medição”. 
Data da Decisão: 27/11/2009 
 
EDOC/2009/66410 
Interno/2009/13880 de 2009/11/04 
Processo nº 1860/OL-DOMT 
Assunto: Proposta de pagamento do Auto de Medição nº1 da 
empreitada do Ringue 1º de Maio no Olival Basto – Colocação 
de Vedação Metálica e Reparação do Piso Desportivo, à empresa 
OAPM, Lda., no valor de 16 732,80 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Aprovo o Auto de 
Medição proposto, assim como o pagamento de factura 
mencionada. Envio o presente processo ao DGAF/DF para os 
subsequentes efeitos”. 
Data da Decisão: 03/12/2009 
 
EDOC/2009/68321 
Interno/2009/14091 de 2009/11/10 
Processo nº 1870/OD-DOMT 
Assunto: Proposta de pagamento do Auto de Medição nº1 da 
empreitada da Pintura Interior do Mercado Municipal de 
Odivelas, à empresa OAPM, Lda., no valor de 17 333,40 € com 
IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Aprovo o proposto Auto 
de Medição, assim como o pagamento da respectiva factura. 

Assim sendo, envio o presente processo ao DGAF/DF para os 
subsequentes efeitos”. 
Data da Decisão: 03/12/2009 
 
EDOC/2009 71379 
Interno/2009/14804 de 2009/11/26 
Processo nº 1890/MO-DOMT 
Assunto: Proposta de pagamento da factura da empreitada de 
Reparação de Equipamentos Educativos – Prioridades 2009 à 
empresa Canhoto & Matias, Lda., pelo valor de 35 224.02 € com 
IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
seguimento, o presente processo ao DGAF/DF para efeitos de 
pagamento da verba correspondente ao mencionado Auto de 
Medição, à referida empresa”. 
Data da Decisão: 15/12/2009 
 
EDOC/2009/71372 
Interno/2009/14455 de 2009/11/18 
Processo nº 1920/PO-DOMT 
Assunto: Proposta de pagamento da factura da empreitada de 
Remodelação do Edifício P3 na Escola EB1/JI Quinta da Paiã – 
Pontinha à empresa Canhoto & Matias, Lda. pelo valor de 42 
820,32 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo com o 
proposto. Envio, neste seguimento, o presente processo ao 
DGAF/DF para efeitos do pagamento da verba correspondente 
ao Auto de Medição referido”. 
Data da Decisão: 15/12/2009 
 
EDOC/2009/64602 
Interno/2009/13781 de 2009/11/02 
Processo nº 1964/CA-DOMT 
Assunto: Proposta de pagamento da factura da empreitada de 
Adaptação de Copa na Escola EB1 de Caneças (Largo Vieira 
Caldas), em Caneças à empresa J. Lima Gomes, Lda., no valor de 
4 051,69 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Por 
conseguinte, o presente expediente ao DGAF/DF, para efeitos 
de pagamento da factura referida”. 
Data da Decisão: 22/12/2009 
 
EDOC/2009/74809 
Interno/2009/15214 de 2009/12/10 
Processo nº 1898/OD-DOMT 
Assunto: Proposta de Pagamento dos Autos de Medição nºs 1 e 
2 à Empresa Fabrigimno, Lda, no valor de 75 470,12 € com 
IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, por 
conseguinte, o presente expediente ao DGAF/DF, para efeitos 
de pagamento dos Autos de Medição nºs 1 e 2”. 
Data da Decisão: 22/12/2009 
 
EDOC/2009/75738 
Interno/2009/15341 de 2009/12/14 
Processo nº 1909/PV-DOMT 
Assunto: Proposta de Pagamento do Auto de Medição nº 1 à 
Empresa Udra, Lda, no valor de 20 909,48 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para pagamento do Auto de Medição nºs 1”. 
Data da Decisão: 22/12/2009 
 
EDOC/2009/76978 
Interno/2009/15522 de 2009/12/18 
Processo nº 1916/OL-DOMT 
Assunto: Proposta de pagamento do Auto de Medição nº1 da 
empreitada do Centro Cultural da Malaposta – Sistema 
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Automático de Detecção e Extinção de Incêndios e 
Desenfumação à empresa Cofan, Lda., pelo valor de 35 794,82 € 
com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio o 
presente processo ao DGAF/DF para efeitos de pagamento da 
factura mencionada”. 
Data da Decisão: 04/01/2010 
 
EDOC/2009/78792 
Interno/2009/15629 de 2009/12/22 
Processo nº 1997/RA-DOMT 
Assunto: Cabimento da Despesa da Escola EB1 Eça de Queirós 
– Bairro de São Jorge – Construção de Telheiro e Trabalhos 
diversos, à Empresa Vassalo e Sousa, Lda., no valor de 11 
271,70€.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de cabimento da referida despesa”. 
Data da Decisão: 04/01/2010 
 
EDOC/2009/56919 
Interno/2009/13579 de 2009/10/28 
Processo nº 1815/FA-DOMT 
Assunto: Compromisso e Pagamento da Factura da Pintura 
exterior do Moinho da Laureana, em Famões. Pagamento do 
Auto de Medição nº 1 (trabalhos contratuais), à Empresa Cofan, 
Lda., no valor de 115,50 € com IVA.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, neste 
pressuposto, o presente processo ao DGAF/DF para efeitos de 
compromisso e pagamento da referida factura”. 
Data da Decisão: 08/01/2010 
 
 
DEP – Divisão de Estudos e Projectos: 
 
EDOC/2009/57177 
Interno/2009/15407de 15/12/09 
Processo n.º 1869/OD-DOMT 
Assunto: Proposta de Pagamento à Empresa Geocontrole, Lda., 
referente à Empreitada de Prospecção Geotécnica no terreno de 
implantação da Escola EB 2,3 Avelar Brotero, na Ribeirada em 
Odivelas, no valor de 7.660,00€ acrescido do IVA. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Ao DGAF/DF”.  
Data da Decisão: 05/01/2010 
 
 
 

 

VEREADORA MARIA FERNANDA FRANCHI 
 

 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas pela Vereadora Maria 
Fernanda Franchi, ao abrigo das competências subdelegadas pelo 
Despacho n.º 10/PRES/2005, nos termos da Informação n.º 
Interno/2009/392, de 2010.01.11, referente ao período de 21 
de Setembro de 2009 a 8 de Janeiro de 2010: 
 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
Divisão de Assuntos Sociais 
 
Informação n.º: Interno/2009/15665 
Assunto: Instituto Português de Pedagogia Infantil – 
Candidatura ao Programa de Apoio às Entidades Sociais do 
Concelho de Odivelas, no valor de €2.750. 
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento da verba, de acordo 
com a informação. 
Data: 05-01-2010 

Departamento Sociocultural 
Divisão de Gestão de Recursos Educativos 
e Acção Social Escolar 
 
Informação n.º: Interno/2009/12591 
Assunto: Compromisso e Pagamento do Subsídio de “Auxílios 
Económicos” aos Agrupamentos de Escolas do Concelho de 
Odivelas, relativo ao Ano Lectivo de 2009/2010, no valor de 
€1.5552,20. 
Decisão: Autorizo, ao DGAF/DF, para efeitos. 
Data: 06-10-2009 
 
Informação n.º: Interno/2009/13049 
Assunto: Pagamento à Rodoviária de Lisboa, ao subsídio de 
Transporte Escolar para os alunos que frequentam escolas 
dentro do Concelho, relativo ao mês de Setembro de 2009, no 
valor de €1.839,10. 
Decisão: Ao DGAF/DF, para compromisso e pagamento de 
acordo com a informação. 
Data: 19-10-2009 
 
 
Divisão de Projectos Sócio-Educativos 
 
Informação n.º: Interno/2009/13656 
Assunto: Pagamento de factura da Rodoviária de Lisboa, 
referente aos passes dos Vigilantes-Patrulheiros do mês de 
Setembro, no valor de €332. 
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento da 
verba, de acordo com a informação. 
Data: 30-10-2009 
 
Informação n.º: Interno/2009/14314 
Assunto: Pedido de Compromisso e pagamento do Prémio de 
Mérito ao Melhor Aluno do 12º Ano na Disciplina de Português 
do Município de Odivelas, no Ano Lectivo 2008/2009, no valor 
de €750. 
 
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento do mérito de acordo 
com a proposta. 
Data: 16-11-2009 
Informação n.º: Interno/2009/14373 
Assunto: Projecto PAMA – Pagamento da factura n.º B595 à 
Municipália, no valor de €2.965,06. 
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento doe 
acordo com a informação. 
Data: 24-11-2009 
 
Informação n.º: Interno/2009/14396 
Assunto: Pagamento de factura da Rodoviária de Lisboa, 
referente aos passes dos Vigilantes-Patrulheiros do mês de 
Outubro, no valor de €332. 
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento da 
verba, de acordo com a informação. 
Data: 26-11-2009 
 
Informação n.º: Interno/2009/14837 
Assunto: Projecto PAMA – Pagamento da factura n.º B617 à 
Municipália, no valor de €2.734,39. 
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento doe 
acordo com a informação. 
Data: 30-11-2009 
 
Informação n.º: Interno/2009/15054 
Assunto: Pagamento de factura da Rodoviária de Lisboa, 
referente aos passes dos Vigilantes-Patrulheiros do mês de 
Novembro, no valor de €332. 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XI - N.º 2 9 de Fevereiro de 2010 33 

 

Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento da 
verba, de acordo com a informação. 
Data: 12-12-2009 
 
 
 

 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas pela Presidente 
de Câmara Municipal de Odivelas, através do Despacho n.º 
121/PRES/2009, de 6 de Novembro, nos termos da Informação 
n.º 877, de 2010.01.21, referente ao período de 4 a 20 de Janeiro 
de 2010: 
 
Processo N.º 343/SCO/07 
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foi delegada a competências previstas na alínea 
p) do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e 
sucessivas alterações, determino o arquivamento do Processo n.º 
343/SCO/07, por efeito de pagamento integral da coima e 
custas. 
Notifique-se a Arguida do arquivamento dos autos. 
O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-06 
 
Processo N.º133/SCO/07  
Concordo. 
Considerando que nos nºs 18 e 19 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas nos 
artigos 17º/n.º1 e 18º do Decreto – Lei n.º 312/2003, de 17 de 
Dezembro e 19º/n.º 1do Decreto-Lei n.º 313/2003, de 17 de 
Dezembro, e que a Arguida não procedeu ao pagamento da 
coima e custas aplicáveis, determino a extracção de certidão de 
dívida do Processo n.º 133/SCO/07 e o envio dos autos aos 
Serviços do Ministério Público do Tribunal da Comarca de 
Loures para efeitos de cobrança coerciva da coima; 
Notifique-se a Arguida do determinado. 
O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-06 
 
Processo N.º 348/CO/08  
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro me foi delegada a competência prevista na alínea p) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na 
sua redacção actual, e considerando que a Arguida não procedeu 
ao pagamento da coima e custas aplicadas ao Processo N.º 
348/CO/08, determino a extracção de certidão de dívida e o 
envio dos autos aos Serviços do Ministério Público do Tribunal 
da Comarca de Loures para efeitos de cobrança coerciva da 
coima; 
Notifique-se a Arguida do determinado supra. 
O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-06 
 
 

Processo N.º 450/SCO/07   
Concordo. 
Considerando que nos nºs 12, 18 e 19 do ponto II do Despacho 
de Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram, respectivamente, delegadas as 
competências previstas nos artigos 68º/n.º 2, alínea p) da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro na sua redacção actual, 17º/n.º1 e 
18º do Decreto – Lei n.º 312/2003, de 17 de Dezembro e 
19º/n.º 1do Decreto-Lei n.º 313/2003, de 17 de Dezembro, e 
que o Arguido  não procedeu ao pagamento da coima e custas 
aplicáveis, determino a extracção de certidão de dívida do 
Processo n.º 450/SCO/07 e o envio dos autos aos Serviços do 
Ministério Público do Tribunal da Comarca de Loures para 
efeitos de cobrança coerciva da coima; 
Notifique-se o Arguido do determinado. 
O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-06 
 
Processo N.º 216/SCO/07   
Concordo. 
Considerando que, nos nºs 18 e 19 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas, respectivamente, as 
competências previstas nos artigos, 17º/n.º1 e 18º do Decreto – 
Lei n.º 312/2003, de 17 de Dezembro e 19º/n.º 1 do Decreto-
Lei n.º 313/2003, de 17 de Dezembro, e que a Arguida não 
procedeu ao pagamento da coima e custas aplicáveis, determino 
a extracção de certidão de dívida do Processo n.º 216/SCO/07 e 
o envio dos autos aos Serviços do Ministério Público do 
Tribunal da Comarca de Loures para efeitos de cobrança 
coerciva da coima; 
Notifique-se a Arguida do determinado supra; 
O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-06 
 
Processo N.º 290/SCO/07 
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas na 
alínea p) n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro na sua redacção actual, e que o Arguido não procedeu 
ao pagamento da coima e custas aplicáveis, determino a 
extracção de certidão de dívida do Processo n.º 290/SCO/07 e o 
envio dos autos aos Serviços do Ministério Público do Tribunal 
da Comarca de Loures para efeitos de cobrança coerciva da 
coima; 
Notifique-se o Arguido do determinado supra; 
O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-06 
 
EDOC /2009/78781 
Assunto: Império Bonança Companhia de Seguros S.A. (Império 
Bonança Companhia de Seguros S.A.)  
 1.160,55 Euros 
Despacho: 
Ao DGAF/DF, para cabimento, compromisso e pagamento. 
Data: 13-01-2010 
MM 
 
EDOC /2009/79823 
Assunto:  AMA - Agência Modernização Administrativa (AMA 
Agência Modernização Administrativa)  
 Envio de Factura 
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Despacho: 
Ao DGAF/DF, para pagamento. 
Data: 13-01-2010 
MM 
 
EDOC /2009/78733 
Assunto: AMA – Agência Modernização Administrativa (AMA 
Agência Modernização Administrativa)  
 Envio de factura valor 3.719,10 
Despacho 
Ao DGAF/DF, para pagamento. 
Data: 13-01-2010 
MM 
 
EDOC /2009/64632 
Assunto: Conquista Positiva, Lda. (Conquista Positiva, Lda.)  
e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário de 
Funcionamento - Max Finance 
Despacho: 
Director do DDAJG, 
Concordo com o horário indicado pelo requerente e 
determinando a notificação do requerente para que este requeira 
a emissão do Mapa de Horário em questão à AESCLO. 
Data: 13-01-2010 
MM 
 
EDOC /2009/66188 
Assunto: ELASLIGHT, UNIPESSOAL, LDA (ELASLIGHT, 
UNIPESSOAL, LDA)  
e-atendimento de Licenciamentos / COM/2008/53 - Pedido de 
Horário de Funcionamento 
Despacho: 
Director do DDAJG, 
Concordo com o horário indicado pelo requerente e 
determinando a notificação do requerente para que este requeira 
a emissão do Mapa de Horário em questão à AESCLO. 
Data: 13-01-2010 
MM 
 
EDOC /2009/77558  
Assunto: Elevadores sem certificação de inspecção 
Despacho: 
Director do DDAJG, 
Concordo com o horário indicado pelo requerente e 
determinando a notificação do requerente para que este requeira 
a emissão do Mapa de Horário em questão à AESCLO. 
Data: 13-01-2010 
MM 
 
EDOC /2009/78986 
Assunto: Bom Calçado SA (Bom Calçado SA)  
e-atendimento de Licenciamentos / junção de elementos ao 
registo de entrada 875 
Despacho: 
Ao Sr. Director do DDAJG, 
Concordo e determino a notificação das Administrações dos 
Condomínios para, no prazo de 30 dias, desencadearem os 
procedimentos inerentes à regularização dos ascensores sob pena 
de serem instaurados os respectivos processos de contra-
ordenação. 
Data: 13-01-2010 
MM 
 
EDOC/2009/78422 
Assunto: Direcção Geral da Administração Interna (Direcção 
Geral da Administração Interna)  

Administração Eleitoral Eleições para os Órgãos das Autarquias 
Locais 11OUT09. Transferência de verbas para as Autarquias  
Despacho 
Concordo, 
Ao DDAJG,  
Segue ofício assinado para expedição. 
Ao DGAF/DF, 
Para efeitos de transferência das verbas indicadas a favor das 
Juntas de Freguesia. 
Data: 
Data: 14-01-2010 
MM 
 
Processo n.º 553/CO/06 
Concordo. 
Considerando que no n.º 19 do ponto III do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram subdelegadas as competências previstas 
no n.º 2 do artigo 30º do Decreto – Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro, e atentas as alegações apresentadas pela Arguida, 
determino o envio urgente do Processo n.º 553/CO/06 ao 
Ministério Público, junto do Tribunal Judicial da Comarca de 
Loures, para efeitos de impugnação judicial da decisão 
administrativa proferida a 30/08/2009. 
Notifique-se a Arguida do envio do Processo ao Ministério 
Público. 
O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-15 
 
Processo n.º 287/SCO/03 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o decurso do prazo 
prescricional, determino o arquivamento dos Autos de Contra-
ordenação n.º 287/SCO/03. 
Notifique-se o Arguido do arquivamento. 
O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-15 
 
Processo n.º 47/CO/09 
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foi delegada a competência prevista na alínea p) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
sua redacção actual, e considerando que a Arguida no Processo 
n.º 47/CO/09 requereu o pagamento da coima aplicada, em 3 
prestações mensais, autorizo o requerido e determino que se 
notifique a Arguida do deferimento do pedido e de que: 
As prestações em questão se vencem no 8º dia útil de cada mês; 
Que à 1ª prestação acrescem as custas pela totalidade; 
Que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras.  
O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-15 
 
EDOC/2010/2045 
Assunto: ISQ Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ Instituto 
de Soldadura e Qualidade) 
3.366,00 
Despacho:  
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Ao DGAF/DF, para cabimento, compromisso e pagamento. 
Data: 20-01-2010 
MM 
 
Processo n.º 327/CO/07 
Concordo. 
Considerando que no n.º 20 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foi delegada a competência prevista no n.º 4 do 
artigo 5º do Decreto – Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, determino 
o arquivamento do Processo n.º 327/CO/07, dada a extinção do 
mesmo por pagamento da coima pela Arguida. 
O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-15 
 
Processo n.º 235/SCO/03 
Concordo.  
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, determino o arquivamento 
do Processo n.º 235/SCO/03, dada a extinção do mesmo por 
pagamento da coima pelo Arguido.  
Notifique-se o Arguido do arquivamento. 
O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-15 
 
Processo n.º 160/CO/08 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, na sua 
redacção actual, e verificando-se que o Arguido foi notificado da 
Decisão de Admoestação e procedeu ao pagamento das custas 
respectivas, determino o arquivamento dos Autos de Contra-
ordenação n.º 160/CO/08; 
Notifique-se o Arguido do arquivamento; 
O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-15 
 
Processo n.º 138/SCO/04  
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, na sua 
redacção actual, e verificando-se que o Arguido só obteve Alvará 
de Obras de Construção a 10/06/2009, determino a 
improcedência do pedido de reapreciação dos Autos de Contra-
Ordenação n.º 138/SCO/04; 
Notifique-se o Arguido do determinado supra; 
O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-15 
 
Processo n.º 43/CO/09 
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foi delegada a competência prevista na alínea p) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
sua redacção actual, e considerando que o Arguido no Processo 

n.º 43/CO/09 requereu o pagamento da coima aplicada em 
prestações, autorizo o pagamento da coima em 5 (cinco) 
prestações mensais e determino que se notifique o Arguido do 
deferimento do pedido e de que: 
As prestações em questão se vencem no 8º dia útil de cada mês; 
Que à 1ª prestação acrescem as custas pela totalidade; 
Que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras.  
O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-15 
 
Processo n.º 192/SCO/05 
Concordo. 
Considerando que no n.º 18 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foi delegada a competência prevista no n.º 1 do 
artigo 17º do Decreto – Lei n.º 312/2003, de 17 de Dezembro, 
determino o arquivamento do Processo n.º 192/SCO/05, dada a 
extinção do mesmo por pagamento da coima pelo Arguido. 
O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-15 
 
Processo n.º 191/SCO/07 
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro me foi delegada a competência prevista na alínea p) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
sua redacção actual, e atento o decurso do prazo prescricional, 
determino o arquivamento da coima aplicada nos Autos de 
Contra-ordenação n.º 191/SCO/07. 
Notifique-se o Arguido do arquivamento. 
O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-15 
 
EDOC /2009/72756  
Assunto:  Optieduca - Centro de Estudos Lda. (Optieduca - 
Centro de Estudos Lda.)  
e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário de 
Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. Director do DDAJG, 
Concordo com o horário indicado pela requerente e 
determinando a notificação da requerente para que esta requeira 
a emissão do Mapa de Horário em questão à AESCLO. 
Data: 13-01-2010 
MM 
 
EDOC /2009/74845 
Assunto: Moisés Gonçalves Pereira Frutuoso  
e-atendimento de Licenciamentos / 1140/OCP/OC - Pedido de 
horário de funcionamento 
Despacho 
Ao Sr. Director do DDAJG, 
Concordo com o horário indicado pelo requerente e 
determinando a notificação do requerente para que este requeira 
a emissão do Mapa de Horário em questão à AESCLO. 
Data: 13-01-2010 
MM 
 
EDOC /2009/53491  
Assunto:  ARH Administração de Região Hidrográfica do Tejo 
I.P. (ARH Administração de Região Hidrográfica do Tejo I.P.)  
Devolução de expediente á entidade competente    
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Despacho: 
Concordo. 
Ao Sr. Director do DDAJG, 
Determino o arquivamento do Auto de Notícia Por Contra-
ordenação Reg. N.º 36/06 – EPNA – V. Franca de Xira.  
Data: 08-01-2010 
MM 
 
EDOC /2009/79813 
Assunto: Cabimento, compromisso e pagamento das rendas para 
2010 
Despacho: À Sra. Presidente, 
Concordo e proponho o envio ao DGAF/DF para cabimento, 
compromisso e pagamento. 
Data: 20-01-2010 
MM 
 
EDOC /2009/58636 
Assunto:   
Brancos Sociedade Exploração Máquinas Recreativas, Lda 
(Brancos Sociedade Exploração Máquinas Recreativas, Lda)  
e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de exploração para 
máquina de jogo    
Despacho: 
Concordo. 
Ao Sr. Director do DDAJG, 
Determino: 
A extinção do presente procedimento; 
A notificação ao requerente da extinção do procedimento e da 
possibilidade deste obstar à extinção através do pagamento em 
dobro da quantia em falta no prazo de 10 dias; 
Caso o requerente não proceda ao pagamento acima 
referenciado, dar conhecimento à DFM/SF da extinção do 
procedimento para os efeitos tidos por convenientes.  
Data: 08-01-2010 
MM 
 
Processo N.º133/SCO/07  
Concordo. 
Considerando que nos nºs 18 e 19 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas nos 
artigos 17º/n.º1 e 18º do Decreto – Lei n.º 312/2003, de 17 de 
Dezembro e 19º/n.º 1do Decreto-Lei n.º 313/2003, de 17 de 
Dezembro, e que a Arguida não procedeu ao pagamento da 
coima e custas aplicáveis, determino a extracção de certidão de 
dívida do Processo n.º 133/SCO/07 e o envio dos autos aos 
Serviços do Ministério Público do Tribunal da Comarca de 
Loures para efeitos de cobrança coerciva da coima; 
Notifique-se a Arguida do determinado. 
O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-06 
 
Processo N.º 348/CO/08  
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro me foi delegada a competência prevista na alínea p) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na 
sua redacção actual, e considerando que a Arguida não procedeu 
ao pagamento da coima e custas aplicadas ao Processo N.º 
348/CO/08, determino a extracção de certidão de dívida e o 
envio dos autos aos Serviços do Ministério Público do Tribunal 
da Comarca de Loures para efeitos de cobrança coerciva da 
coima; 
Notifique-se a Arguida do determinado supra. 

O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-06 
 
Processo N.º 450/SCO/07   
Concordo. 
Considerando que nos nºs 12, 18 e 19 do ponto II do Despacho 
de Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram, respectivamente, delegadas as 
competências previstas nos artigos 68º/n.º 2, alínea p) da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro na sua redacção actual, 17º/n.º1 e 
18º do Decreto – Lei n.º 312/2003, de 17 de Dezembro e 
19º/n.º 1do Decreto-Lei n.º 313/2003, de 17 de Dezembro, e 
que o Arguido  não procedeu ao pagamento da coima e custas 
aplicáveis, determino a extracção de certidão de dívida do 
Processo n.º 450/SCO/07 e o envio dos autos aos Serviços do 
Ministério Público do Tribunal da Comarca de Loures para 
efeitos de cobrança coerciva da coima; 
Notifique-se o Arguido do determinado. 
O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-06 
 
Processo N.º 216/SCO/07   
Concordo. 
Considerando que, nos nºs 18 e 19 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas, respectivamente, as 
competências previstas nos artigos, 17º/n.º1 e 18º do Decreto – 
Lei n.º 312/2003, de 17 de Dezembro e 19º/n.º 1 do Decreto-
Lei n.º 313/2003, de 17 de Dezembro, e que a Arguida não 
procedeu ao pagamento da coima e custas aplicáveis, determino 
a extracção de certidão de dívida do Processo n.º 216/SCO/07 e 
o envio dos autos aos Serviços do Ministério Público do 
Tribunal da Comarca de Loures para efeitos de cobrança 
coerciva da coima; 
Notifique-se a Arguida do determinado supra; 
O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-06 
 
Processo N.º 290/SCO/07 
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas na 
alínea p) n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro na sua redacção actual, e que o Arguido não procedeu 
ao pagamento da coima e custas aplicáveis, determino a 
extracção de certidão de dívida do Processo n.º 290/SCO/07 e o 
envio dos autos aos Serviços do Ministério Público do Tribunal 
da Comarca de Loures para efeitos de cobrança coerciva da 
coima; 
Notifique-se o Arguido do determinado supra; 
O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-06 
 
EDOC /2009/59825  
Assunto:  Manuel Luis Machado Teixeira  
e-atendimento de Licenciamentos / 484/ODV/05 JUNÇAO 
DE ELEMENTOS HORARIO  
Despacho: 
Concordo. 
Ao Sr. Director do DDAJG, 
Devolve-se alvará devidamente assinado; 
Determina-se a notificação da requerente para: 
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Que se dirija à Loja do Cidadão para efeitos de levantamento 
daquele título junto do PAM; 
Conhecimento do deferimento do pedido de horário de 
funcionamento. 
Data: 07-01-2010 
MM 
 
EDOC n.º 2009/74402  
Assunto: Gao & Yang Lda (Gao & Yang Lda)  
e-atendimento de Licenciamentos / 34991/OCP/OC - Pedido 
de horário  
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário indicado pela requerente e determino a 
notificação da requerente para que esta requeira a emissão do 
Mapa de Horário em questão à AESCLO. 
 Data: 07-01-2010 
MM 
 
EDOC n.º 2009/74749 
Assunto: Império Bonança Companhia de Seguros S.A. (Império 
Bonança Companhia de Seguros S.A.)  
 Aviso recibo nº. 0123429973 
Despacho: 
Concordo, 
Ao DGAF/DF para efeitos de cabimento, compromisso e 
pagamento. 
Data: 07-01-2010 
MM 
 
EDOC n.º2009/53822 
Assunto: Com Reformados Pensionistas Idosos Póvoa Santo 
Adrião (Com Reformados Pensionistas Idosos Póvoa Santo 
Adrião)   
Assunto: e-atendimento de Elevadores / CMO 11.16/835 - 
Pedido de Reinspecção de 1 elevador e Pedido de Isenção do 
Pagamento  de Taxas O assunto não pode ter mais do que 250 
caracteres!   
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Para, em face do determinado pela Sra. Presidente na etapa 23 
do presente edoc, notificação à requerente do indeferimento. 
Data: 12-01-2010 
MM 
 
EDOC n.º 2010/2144 
Assunto: Centro Português de Serigrafia - Pagamento de 
quotas/2010 
Despacho:  
Ao DGAF/DF, 
Para cabimento, compromisso e pagamento. 
Data: 12-01-2010 
MM 
 
 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Mário Máximo, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do Despacho n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, nos 
termos da Informação n.º Interno/2010/878, de 2010.01.21, 
referente ao período de 4 a 20 de Janeiro de 2010: 
 
EDOC /2009/59825  
Assunto: 484/ODV/05 JUNÇAO DE ELEMENTOS 
HORARIO DE FUNCIONAMENTO Concordo. 
Ao Sr. Director do DDAJG, 

Devolve-se alvará devidamente assinado; 
Determina-se a notificação da requerente para: 
Que se dirija à Loja do Cidadão para efeitos de levantamento 
daquele título junto do PAM; 
Conhecimento do deferimento do pedido de horário de 
funcionamento. 
MM 
Data: 07/01/2010 
 
EDOC n.º 2009/58641 
Assunto: Licenciamentos / Pedido de exploração de máquina de 
jogo 
Ao Sr. DDAJG, 
Com a minha concordância, determino: 
- A extinção do presente procedimento; 
- A notificação à requerente da extinção do procedimento e da 
possibilidade de obstar à extinção através do pagamento em 
dobro da quantia em falta, no prazo de 10 dias. 
- Que, caso a requerente não proceda ao pagamento referido 
supra, se dê conhecimento à DFM/SF da extinção do 
procedimento para os efeitos tidos por convenientes. 
MM 
Data: 07/01/2010 
 
EDOC n.º 2009/74402  
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 34991/OCP/OC - 
Pedido de horário de funcionamento 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário indicado pela requerente e determino a 
notificação da requerente para que esta requeira a emissão do 
Mapa de Horário em questão à AESCLO. 
MM 
Data: 07/01/2010 
 
EDOC n.º 2009/74749 
Assunto: Aviso recibo nº. 0123429973  - Império Bonança 
Companhia de Seguros S.A. (Império Bonança Companhia de 
Seguros S.A.)   
Concordo, 
Ao DGAF/DF para efeitos de cabimento, compromisso e 
pagamento. 
MM 
Data: 07/01/2010 
 
EDOC /2009/75445  
Assunto: Elevadores instalados na Rua de Nampula, Lote A - 
Odivelas (CMO-11.16/1012/3). 
Concordo. 
Ao Sr. Director do DDAJG, 
Determino a notificação da administração do prédio, para, no 
prazo de 10 dias, requerer a inspecção extraordinária dos 
elevadores, a fim de aferir das condições de funcionamento do 
elevador de serviço do prédio, sob pena de, não o fazendo, o 
Município de Odivelas a requerer em sua substituição e instaurar 
o respectivo processo de contra-ordenação. 
MM 
Data: 08/01/2010 
 
EDOC /2009/73738 
Assunto: Elevadores instalados na Praceta Terras da Mina, Lt. 2 
Ramada - Odivelas - Certificado de Conformidade 
Ao Sr. Director do DDAJG, 
Concordo e determino que determine que se notifique a 
ECAINSPE do teor do parecer constante da etapa 14 e de que 
deverá proceder à certificação dos elevadores sitos na Praceta 
Terras da Mina, Lt. 2 Ramada. 
MM 
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Data: 13/01/2010 
 
Processo n.º 445/SCO/07 
Concordo. 
Considerando que no n.º 19 do ponto III do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 2 do artigo 30º do Decreto – Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro, na sua redacção actual, e constatando-se a 
impossibilidade de efectivação da notificação do Arguido, 
determino o arquivamento dos Autos de Contra-Ordenação n.º 
445/SCO/07. 
O Vereador, 
Mário Máximo 
2010-01-15 
 
Processo n.º 309/SCO/07 
Concordo. 
Considerando que no n.º 25 do ponto III do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram subdelegadas as competências previstas 
no n.º 1 do artigo 70º do Decreto – Lei n.º 178/2006, de 5 de 
Setembro, e verificando-se que a Arguida foi notificada da 
Decisão de Admoestação e procedeu ao pagamento das custas 
respectivas, determino o arquivamento dos Autos de Contra-
ordenação n.º 309/SCO/07; 
Notifique-se a Arguida do arquivamento; 
O Vereador, 
Mário Máximo 
Data:2010-01-15 
 
EDOC /2009/58636 
Assunto: Licenciamentos / Pedido de exploração para máquina 
de jogo 
Concordo. 
Ao Sr. Director do DDAJG, 
Determino: 
A extinção do presente procedimento; 
A notificação ao requerente da extinção do procedimento e da 
possibilidade deste obstar à extinção através do pagamento em 
dobro da quantia em falta no prazo de 10 dias; 
Caso o requerente não proceda ao pagamento acima 
referenciado, dar conhecimento à DFM/SF da extinção do 
procedimento para os efeitos tidos por convenientes.  
MM 
Data: 08/01/2010 
 
EDOC n.º 2009/58641 
Assunto: Licenciamentos / Pedido de exploração de máquina de 
jogo 
Ao Sr. DDAJG, 
Com a minha concordância, determino: 
- A extinção do presente procedimento; 
- A notificação à requerente da extinção do procedimento e da 
possibilidade de obstar à extinção através do pagamento em 
dobro da quantia em falta, no prazo de 10 dias. 
- Que, caso a requerente não proceda ao pagamento referido 
supra, se dê conhecimento à DFM/SF da extinção do 
procedimento para os efeitos tidos por convenientes. 
MM 
Data: 07/01/2010 
 
 
 
 
 
 

 

APROVISIONAMENTO 
 

 
Decisões tomadas pela Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, pelo Director do Departamento de Gestão 
Administrativa e Financeira, ao abrigo das competências 
delegadas pelo despacho n.º 82/PRES/2006, pelo Chefe da 
Divisão Financeira, ao abrigo das competências subdelegadas 
pelo despacho n.º 4/DGAF/2009, e pela Chefe da Divisão 
Aprovisionamento, ao abrigo das competências subdelegadas 
pelo despacho n.º 5/DGAF/2008, nos termos da Informação 
n.º Interno/2010/321, de 2010.01.08, referente ao período de 1 
de Agosto a 13 de Novembro de 2009:  
 
Despachos exarados pela Sra. Presidente da CMO: 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de manutenção de diversos espaços verdes no Concelho 
de Odivelas, à empresa “Cespa Portugal, S.A.” pelo valor de € 
15.127,90 (Quinze mil cento e vinte e sete euros e noventa 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/10321, de 2009/08/04 – Processo 850/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo face ao que vem supra informado”. 
Data de despacho: 2009/08/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço continuado de carregadores, à empresa “Vertente 
Humana, Lda.” pelo valor de € 20.000,00 (Vinte mil euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/11156, 
de 2009/09/01 – Processo 895/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF/DF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/09/02 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento e 
montagem de candeeiros solares para o Jardim das Escadinhas 
em Odivelas, à empresa “Cespa Portugal, S.A.” pelo valor de € 
15.800,00 (Quinze mil e oitocentos euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/10959, de 
2009/08/25 – Processo 751/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF/DF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/09/02 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de refeições na Escola EB1/JI Barbosa do Bocage, à 
empresa “Uniself – Sociedade de Restaurantes Públicos e 
Privados, S.A.” pelo valor de € 15.609,00 (Quinze mil seiscentos 
e nove euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/116571, de 2009/09/11 – Processo 907/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/09/15 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de Porto de Honra no âmbito da  iniciativa  “Carta 
Desportiva  do Concelho  de  Odivelas”,  à  empresa  “Arbelo,  
Lda.”  pelo  valor  de € 250,00 (Duzentos e cinquenta euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/11778, de 2009/09/16 – Processo 962/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/09/16 
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Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento e 
montagem de duas placas, à empresa “Planimagem, Lda.” pelo 
valor de € 650,00 (Seiscentos e cinquenta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/119041, de 
2009/09/17 – Processo 947/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/09/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de abate de árvores, à empresa “Árvores e Pessoas, Lda.” 
pelo valor de € 22.750,00 (Vinte e dois mil setecentos e 
cinquenta euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/11919, de 2009/02/18 – Processo 707/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/09/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de duas 
esculturas em ferro para o Centro de Exposições de Odivelas, ao 
“João Manuel Rodrigues dos Santos Limpinho” pelo valor de € 
8.400,00 (Oito mil e quatrocentos euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/11784, de 
2009/09/16 – Processo 914/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/09/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
computadores portáteis para o Projecto “Novas Tecnologias e 
Internet Sénior”, à empresa “Informática – El Corte Inglês, 
Lda.” pelo valor de € 10.780,22 (Dez mil setecentos e oitenta 
euros e vinte e dois cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/12204, de 2009/09/24 – Processo 
918/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF. Autorizo, nos termos propostos. A submeter a 
ratificação do órgão executivo”. 
Data de despacho: 2009/09/24 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de molduras 
para a iniciativa “Concurso Gastronómico 2009”, à empresa 
“Vidraria Mil e Um, Lda.” pelo valor de € 96,39 (Noventa e seis 
euros e trinta e nove cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/12152, de 2009/09/23 – Processo 
989/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/09/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de remoção de veículos abandonados na via pública e 
trabalhos diversos em Parque, à empresa “Rebotráfego, Lda.” 
pelo valor de € 20.000,00 (Vinte mil euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/12282, de 
2009/09/25 – Processo 938/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/09/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de sacos 
plásticos, à empresa “Higiene Plus, Lda.” pelo valor de € 45,60 
(Quarenta e cinco euros e sessenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/12341, de 
2009/09/28 – Processo 1002/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF. Autorizo nos termos propostos”. 

Data de despacho: 2009/09/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de revisões e reparações de avarias diversas em viaturas 
da Frota Municipal, à empresa “Carvalho Branco & Lopes, Lda.” 
pelo valor de € 3.546,27 (Três mil quinhentos e quarenta e seis 
euros e vinte e sete cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/13026, de 2009/10/15 – Processo 
1056/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/20 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de aluguer de retroescavadora, à empresa “Ernesto 
Ribeiro Ferreira, Lda.” pelo valor de € 5.400,00 (Cinco mil e 
quatrocentos euros), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/12736, de 2009/10/08 – Processo 981/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/20 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação em DR de avisos de abertura de concurso, 
à “Imprensa Nacional Casa da Moeda” pelo valor de € 188,94 
(Cento e oitenta e oito euros e noventa e quatro cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/12858, 
de 2009/10/12 – Processo 1026/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/20 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de aplicação 
para gestão das rendas do Parque Habitacional Municipal, à 
empresa “Medidata” pelo valor de € 4.475,00 (Quatro mil 
quatrocentos e setenta e cinco euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/13153, de 2009/10/19 – 
Processo 1072/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para concepção e impressão de postais de notificação 
para os Julgados de Paz, à empresa “Estria, SA” pelo valor de € 
897,00 (Oitocentos e noventa e sete euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/12876, de 
2009/10/12 – Processo 1055/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/21 
 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de sistema de 
detecção e extinção de incêndios para o Arquivo Municipal, à 
empresa “Tecniquitel, Lda.” pelo valor de € 54.160,00 
(Cinquenta e quatro mil cento e sessenta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/12752, de 
2009/10/08 – Processo 1038/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de óleo para as 
viaturas da Frota Municipal, à empresa “Simopeças, Lda.” pelo 
valor de € 1.696,80 (Mil seiscentos e noventa e seis euros e 
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oitenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/13143, de 2009/10/19 – Processo 1068/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para várias reparações das viaturas da Frota Municipal, à 
empresa “João, Victor & Ligeiro, Lda.” pelo valor de € 203,61 
(Duzentos e três euros e sessenta e um cêntimo), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/12852, de 
2009/10/12 – Processo 1047/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de livro 
técnico, à “Polícia de Segurança Pública” pelo valor de € 51,84 
(Cinquenta e um euros e oitenta e quatro cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/13121, de 
2009/10/16 – Processo 1040/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de revisão da viatura n.º 3101 da Frota Municipal, à 
empresa “Altel, Lda.” pelo valor de € 311,79 (Trezentos e onze 
euros e setenta e nove cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/13152, de 2009/10/19 – Processo 
1067/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças 
diversas para as viaturas da Frota Municipal, à empresa 
“Simopeças, Lda.” pelo valor de € 430,03 (Quatrocentos e trinta 
euros e três cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/12841, de 2009/10/12 – Processo 1042/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bilhetes para 
visita aos bastidores do Oceanário de Lisboa, à empresa 
“Oceanário de Lisboa” pelo valor de € 160,00 (Cento e sessenta 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12514, de 2009/10/01 – Processo 1007/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de fornecimento de sinalização vertical para  o  Concelho 
de Odivelas,  à empresa  “Fernando Gaspar,  Lda.”  pelo  valor 
de € 15.000,00 (Quinze mil euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/12587, de 2009/10/02 – Processo 
938/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação de um anúncio, à empresa “Jornal 
Nacional – 24 Horas” pelo valor de € 162,00 (Cento e sessenta e 

dois euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12971, de 2009/10/14 – Processo 1050/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de panfletos 
referentes aos dejectos caninos, à empresa “Colinas Inforcyber, 
Lda.” pelo valor de € 230,00 (Duzentos e trinta euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/13293, 
de 2009/10/21 – Processo 1049/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material, à empresa “João Victor & Ligeiro, Lda.” pelo valor de € 
67,60 (Sessenta e sete euros e sessenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/13205, de 
2009/10/19 – Processo 1069/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de impressos 
de identificação animal para o Consultório Municipal, ao 
“Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários” pelo valor de € 
750,00 (Setecentos e cinquenta euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/13394, de 2009/10/23 – 
Processo 1083/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de chapa em 
inox para o Centro de Artes e Ofícios, à empresa “Fabriquina, 
Lda.” pelo valor de € 20,00 (Vinte euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/13298, de 
2009/10/21 – Processo 1043/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação do aviso “Emissão de Alvará de 
Loteamento 5/2009 – Bairro Vale Grande – Pontinha”, à 
empresa “Global Notícias – Diário de Notícias” pelo valor de € 
162,00 (Cento e sessenta e dois euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/13337, de 2009/10/22 – 
Processo 1075/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pneus e 
reparação de furos em viaturas da Frota Municipal, à empresa 
“Pneumacor, Lda.” pelo valor de € 1.883,95 (Mil oitocentos e 
oitenta e três euros e noventa e cinco cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/13363, de 
2009/10/22 – Processo 1080/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação do anúncio “Publicitação da Aprovação do 
Projecto de Loteamento – Bairro Alto de Famões”, à empresa 
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“Global Notícias – Jornal Diário de Notícias” pelo valor de € 
216,00 (Duzentos e dezasseis euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/13384, de 2009/10/22 – 
Processo 1081/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material, à empresa “Graça Ferragens e Ferramentas, Lda.” pelo 
valor de € 1.216,70 (Mil duzentos e dezasseis euros e setenta 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/13272, de 2009/10/21 – Processo 966/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material de 
secretaria, à empresa “Papelaria Jolefi, Lda.” pelo valor de € 
147,20 (Cento e quarenta e sete euros e vinte cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/13297, 
de 2009/10/21 – Processo 1070/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
viatura da Frota Municipal, à empresa “Loures Automóveis, 
Lda.” pelo valor de € 66,09 (Sessenta e seis euros e nove 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/13379, de 2009/10/22 – Processo 1082/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de um fraldário 
para o Jardim de Infância da EN1/JI Veiga Ferreira, à empresa 
“Tiago de Sousa & Filhos, Lda.” pelo valor de € 335,00 
(Trezentos e trinta e cinco euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/13466, de 2009/10/26 – Processo 
1066/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bateria para 
máquina fotográfica, à empresa “Compudata, Lda.” pelo valor 
de € 14,90 (Catorze euros e noventa cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/13382, de 
2009/10/22 – Processo 1065/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material, à empresa “João Victor & Ligeiro, Lda.” pelo valor de € 
111,00 (Cento e onze euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/13440, de 2009/10/26 – Processo 
1077/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fardamento, 
à empresa “Vifato, Lda.” pelo valor de € 260,00 (Duzentos e 
sessenta euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/13443, de 2009/10/26 – Processo 1063/2009. 

Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fardamento 
para os vigilantes/patrulheiros, à empresa “Vifato, Lda.” pelo 
valor de € 911,50 (Novecentos e onze euros e cinquenta 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/13492, de 2009/10/26 – Processo 1064/2009. 
 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Simopeças, Lda.” pelo valor de € 2.412,00 (Dois mil 
quatrocentos e doze euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/13519, de 2009/10/27 – Processo 
1087/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/30 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de manuais 
escolares para as escolas EB1 do Concelho, para o ano lectivo 
2009/2010, ao “Grupo Leia” pelo valor de € 12.638,26 (Doze 
mil seiscentos e  trinta  e  oito  euros e  vinte  e  seis  cêntimos),  
ao  “Grupo  Porto  Editora”  pelo  valor de € 3.166,20 (Três  mil 
cento e sessenta e seis  euros  e vinte  cêntimos),   à  “Santillana  
Constância”  pelo  valor  de € 5.588,25 (Cinco mil quinhentos e 
oitenta e oito euros e vinte e cinco cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/13672, de 
2009/10/29 – Processo 1074/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/30 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de arranjo 
floral presidencial no âmbito da Tomada de Posse, à empresa 
“Florista Mariazinha” pelo valor de € 20,83 (Vinte euros e 
oitenta e três cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/13678, de 2009/10/30 – Processo 
1099/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/30 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para o Cemitério de Odivelas, à empresa “J. Marques, 
Lda.” pelo valor de € 35,83 (Trinta e cinco euros e oitenta e três 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/13647, de 2009/10/29 – Processo 1093/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/11/02 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de Porto de Honra no âmbito da Tomada de Posse, à 
empresa “Lagesrest” pelo valor de € 950,00 (Novecentos e 
cinquenta euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/13784, de 2009/11/02 – Processo 1098/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/11/02 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de papel A4 
branco, à empresa “A Um – Equipamentos e Materiais de 
Escritório, Lda.” pelo valor de € 2.985,00 (Dois mil novecentos 
e oitenta e cinco euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/13802, de 2009/11/03 – Processo 
1101/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
DGAF, autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/11/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de manutenção do digitalizador da secção de expediente, 
à empresa “Peoples Conseil” pelo valor de € 412,92 
(Quatrocentos e doze euros e noventa e dois cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/13389, 
de 2009/11/03 – Processo 1079/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, face ao informado pelos serviços. Adjudique-se. Ao 
Sr. DDGAF, para cabimento, compromisso e efeitos 
subsequentes”. 
Data de despacho: 2009/11/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para a brigada, à empresa “Leite & Mesquita, Lda.” pelo valor de 
€ 463,28 (Quatrocentos e sessenta e três euros e vinte e oito 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/13795, de 2009/11/03 – Processo 1053/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, face ao informado pelos serviços. Adjudique-se. Ao 
Sr. DDGAF, para cabimento, compromisso e efeitos 
subsequentes”. 
Data de despacho: 2009/11/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
componentes para sistema de ar condicionado, à empresa 
“Luban, Lda.” pelo valor de € 117,00 (Cento e dezassete euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/13820, de 2009/11/03 – Processo 1110/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao 
Sr. DDGAF: Autorizo o procedimento, face ao informado pelos 
serviços, e dou o meu acordo à adjudicação proposta. Ao 
DGAF/DF, para cabimento e compromisso da despesa”. 
Data de despacho: 2009/11/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de iluminação de Natal para os Paços do Concelho – 
Quinta da Memória, à empresa “JMMR de Almeida – Instalações 
Eléctricas, Lda.” pelo valor de € 4.370,00 (Quatro mil trezentos e 
setenta euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/13935, de 2009/11/05 – Processo 1119/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo. Adjudique-se. Ao DGAF/DF, para cabimento e 
compromisso”. 
Data de despacho: 2009/11/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diversas 
peças para várias viaturas da Frota Municipal, à empresa 
“Melisauto, S.A.” pelo valor de € 192,60 (Cento e noventa e dois 
euros e sessenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/13740, de 2009/11/03 – Processo 
1107/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DGAF/DF, 
para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2009/11/09 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação de anúncio para concurso em DR – 
Concurso Público de Prestação de Serviço de Vigilância e 
Segurança nas instalações da CMO, à “Imprensa Nacional Casa 
da Moeda” pelo valor de € 212,46 (Duzentos e doze euros e 
quarenta e seis cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/13704, de 2009/10/30 – Processo 
1100/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DGAFDF, 
para procedimentos”. 
Data de despacho: 2009/11/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diversas 
peças para várias viaturas da Frota Municipal, à empresa 
“Glaxcar, Lda.” pelo valor de € 492,02 (Quatrocentos e noventa 
e dois euros e dois cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/13990, de 2009/11/06 – Processo 
1122/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo. Adjudique-se. Ao DGAF/DF, para cabimento e 
compromisso”. 
Data de despacho: 2009/11/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placa para a 
Sociedade Musical Desportiva Odivelense, à empresa “Zolde, 
Lda.” pelo valor de € 660,00 (Seiscentos e sessenta euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/14074, 
de 2009/11/09 – Processo 1130/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo. Adjudique-se. Ao DGAF/DF, para cabimento e 
compromisso”. 
Data de despacho: 2009/11/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de lubrificantes 
para as viaturas da Frota Municipal, à empresa “Simopeças, 
Lda.” pelo valor de € 246,35 (Duzentos e quarenta e seis euros e 
trinta e cinco cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/13992, de 2009/10/06 – Processo 
1123/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo. Adjudique-se. Ao DGAF/DF, para cabimento e 
compromisso”. 
Data de despacho: 2009/11/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de materiais de 
construção para várias intervenções, à empresa “Somacota, 
Lda.” pelo valor de € 197,00 (Cento e noventa e sete euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/13908, 
de 2009/11/04 – Processo 1114/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo. Adjudique-se. Ao DGAF/DF, para cabimento e 
compromisso”. 
Data de despacho: 2009/11/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de materiais, à 
empresa “João Victor & Ligeiro, Lda.” pelo valor de € 244,32 
(Duzentos e quarenta e quatro euros e trinta e dois cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/13928, de 2009/11/05 – Processo 1118/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo. Adjudique-se. Ao DGAF/DF, para cabimento e 
compromisso”. 
Data de despacho: 2009/11/10 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para adaptação das instalações do Centro de Artes e 
Ofícios à Medicina Ocupacional, à empresa “Largiro, Lda.” pelo 
valor de € 371,97 (Trezentos e setenta e um euros e noventa e 
sete cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/13982, de 2009/11/06 – Processo 1108/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo. Adjudique-se. Ao DGAF/DF, para cabimento e 
compromisso”. 
Data de despacho: 2009/11/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placa 
identificativa a colocar no Centro de Recursos Sociais, à empresa 
“Gravomanos, Lda.” pelo valor de € 230,00 (Duzentos e trinta 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/13997, de 2009/11/06 – Processo 1121/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, face ao informado. Adjudique-se. Ao DGAF/DF, 
para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2009/11/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de batas para 
auxiliares/assistentes de acção educativa, à empresa “Fardequipa, 
Lda.” pelo valor de € 11.033,40 (Onze mil e trinta e três euros e 
quarenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/14039, de 2009/11/09 – Processo 970/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, face ao informado. Adjudique-se. Ao DGAF/DF, 
para acerto de cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2009/11/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material eléctrico, à empresa “Elpor – Comércio e Indústrias 
Eléctricas, S.A.” pelo valor de € 2.085,58 (Dois mil e oitenta e 
cinco euros e cinquenta e oito cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/13933, de 
2009/11/05 – Processo 1116/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, face ao informado. Adjudique-se. Ao DGAF/DF, 
para cabimento, e compromisso”. 
Data de despacho: 2009/11/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de materiais 
para a fiscalização, à empresa “Vítor Pardelha do Carmo, Lda.” 
pelo valor de € 34,80 (Trinta e quatro euros e oitenta cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/14025, de 2009/11/09 – Processo 1112/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DGAF/DF, 
para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2009/11/13 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
medicamentos e produtos de consumo clínico, à empresa 
“Farmácia Universo” pelo valor de € 86,51 (Oitenta e seis euros 
e cinquenta e um cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/14131, de 2009/11/11 – Processo 
1131/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DGAF/DF, 
para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2009/11/13 
 
 
 

Despachos exarados pelo Sr. Director do Departamento de 
Gestão Administrativa e Financeira (conforme despacho de 
delegação de competências n.º 82/PRES/2006): 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de impressão de cartazes para Outdoors “Inclusão 
Social”, à empresa “Publipower, Lda.” pelo valor de € 8.257,50 
(Oito mil duzentos e cinquenta e sete euros e cinquenta 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/10392, de 2009/08/06 – Processo 703/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/08/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material não 
livro para as Bibliotecas escolares das escolas EB Barbosa du 
Bocage e a N.º 7 de Odivelas, às empresas “Porto Editora, 
Cnotinfor, Voc, Editorial Verbo, Edições Asa e Publilivro” pelo 
valor total de € 3.788,13 (Três mil setecentos e oitenta e oito 
euros e treze cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/10383, de 2009/08/06 – Processo 
816/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/08/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tintas e 
materiais de pintura - Escola EB1/JI Veiga Ferreira, à empresa 
“Radial Cor, Lda.” pelo valor de € 4.529,91 (Quatro mil 
quinhentos e vinte e nove euros e noventa e um cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/10429, 
de 2009/08/07 – Processo 832/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/08/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de arbitragem para o torneio de futebol “VIII Torneio 
de Futebol Jovem – SMDC”, ao Conselho de Arbitragem 
“Associação de Futebol de Lisboa” pelo valor de € 696,00 
(Seiscentos e noventa e seis euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/10488, de 2009/08/10 – Processo 
858/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/08/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de aluguer de contentores para escolas, à empresa 
“ALGECO, Lda.” pelo valor de € 10.011,60 (Dez mil e onze 
euros e sessenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/11677, de 2009/09/11 – Processo 
832/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos”. 
Data de despacho: 2009/09/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição placas de 
mármore para jardins, à empresa “António Ferreira & Filhos, 
Lda.” pelo valor de € 540,00 (Quinhentos e quarenta euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/12046, 
de 2009/09/22 – Processo 978/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/09/22 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de usufruto de direitos de autor para a festa de abertura 
da ligação entre Vale do Forno e a Serra da Luz, à “Sociedade 
Portuguesa de Autores” pelo valor de € 219,83 (Duzentos e 
dezanove euros e oitenta e três cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/12149, de 
2009/09/23 – Processo 975/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/09/24 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de microfone 
sem fios, à empresa “Soelectrónica Componentes, Lda.” pelo 
valor de € 208,33 (Duzentos e oito euros e trinta e três 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12069, de 2009/09/22 – Processo 987/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/09/24 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de formador externo para ministrar a acção de formação 
sobre “Entrevista de Avaliação de Competências”, à empresa 
“CAPEDUC, Consultadoria de Formação” pelo valor de € 
3.000,00 (Três mil euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/12280, de 2009/09/25 – Processo 
992/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/09/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de t-shirt’s para 
o Clube do Movimento para a inauguração do Parque da Rolas, à 
empresa “Sport Cups, Lda.” pelo valor de € 525,00 (Quinhentos 
e vinte e cinco euros), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/12296, de 2009/09/25 – Processo 937/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/09/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tela para 
empena privada, à empresa “Broadview, Lda.” pelo valor de € 
300,00 (Trezentos euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/12225, de 2009/09/24 – Processo 
941/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/09/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de vacinas e 
medicamentos para Consultório Veterinário Municipal, à 
empresa “Merial, Lda.” pelo valor de € 442,41 (Quatrocentos e 
quarenta e dois euros e quarenta e um cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/12312, de 
2009/09/28 – Processo 986/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/09/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de autocolantes 
para identificação de abrigos (paragens de autocarro), à empresa 
“Publipower, Lda.” pelo valor de € 1.670,44 (Mil seiscentos e 
setenta euros e quarenta e quatro cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/12413, de 
2009/09/29 – Processo 1016/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 

Data de despacho: 2009/09/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de t-shirt’s 
brancas com estampagem do logótipo da CMO, à empresa 
“Expandimac, Lda.” pelo valor de € 1.188,00 (Mil cento e 
oitenta e oito euros), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/12457, de 2009/09/30 – Processo 1015/20. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/01 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de acompanhamento policial para a festa de abertura da 
ligação entre o Vale do Forno e a Serra da Luz, à “Policia de 
Segurança Pública” pelo valor de € 1.179,85 (Mil cento e setenta 
e nove euros e oitenta e cinco cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/12481, de 
2009/09/30 – Processo 978/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/01 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de digitalizador 
de grande formato, à empresa “Crediforma, Lda.” pelo valor de 
€ 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/12502, de 
2009/10/01 – Processo 991/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/02 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e montagem de 
limitadores, à empresa “Ernesto Ribeiro Ferreira, Lda.” pelo 
valor de € 2.640,00 (Dois mil seiscentos e quarenta euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/12504, 
de 2009/10/01 – Processo 1021/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/02 
Procº: 1021/2009 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placas 
publicitárias para a Escola EB Porto Pinheiro, à empresa 
“Planimagem, Lda.” pelo valor de € 495,00 (Quatrocentos e 
noventa e cinco euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/12513, de 2009/10/01 – Processo 
988/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/02 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de levantamento topográfico de escolas no âmbito das 
Candidaturas do Alargamento da Rede do Pré-Escolar, à 
empresa “Artop – Aero Topográfica, Lda.” pelo valor de € 
3.000,01 (Três mil euros e um cêntimo), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/12668, de 
2009/10/06 – Processo 955/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviço de 
técnico responsável pelas instalações eléctricas de  equipamentos  
da  responsabilidade  da  CMO,  à empresa  “Engesm,  Lda.”  
pelo  valor de € 20.640,00 (Vinte mil seiscentos e quarenta 
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euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12586, de 2009/10/02 – Processo 977/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de professor de música no âmbito  da  iniciativa  “Canta  
e  Encanta”,  ao Senhor  Ricardo  Jorge  Mateus  da  Cruz,  pelo  
valor  de € 4.147,20 (Quatro mil cento e quarenta e sete euros e 
vinte cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12764, de 2009/10/08 – Processo 881/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
componentes para servidor, à empresa “Cybergal – Gestão, 
Informática e Serviços, Lda.”, pelo valor de € 5.892,94 (Cinco 
mil oitocentos e noventa e dois euros e noventa e quatro 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12789, de 2009/10/08 – Processo 1023/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo nos termos propostos”. 
Data de despacho: 2009/10/12 
 
Despachos exarados pelo Sr. Chefe da Divisão Financeira 
(conforme despacho de subdelegação de competências n.º 
4/DGAF/2009): 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
acompanhamento Policial no âmbito da iniciativa “Cinema ao Ar 
Livre  -  Verão 2009”,   à  “Policia  de  Segurança  Publica”  pelo  
valor  de € 1.330,20 (Mil trezentos e trinta euros e vinte 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/10984, de 2009/08/25 – Processo 891/2009. 
Decisão do Chefe da Divisão Financeira, Dr. Sérgio Pipa: “TC e 
autorizo, conforme proposto, nos termos do Despacho n.º 
4/DGAF/2009. Ao DGAF/DF para cabimento e 
compromisso. Ao DGAFDA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2009/08/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de contrato de 
manutenção para sistema automático de controlo de assiduidade, 
à empresa “Datelka, Engenharia e Sistemas” pelo valor de € 
2.208,00 (Dois mil duzentos e oito euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/10862, de 
2009/08/21 – Processo 871/2009. 
Decisão do Chefe da Divisão Financeira, Dr. Sérgio Pipa: “TC e 
autorizo, ao abrigo do Despacho n.º 4/DGAF/2009. Ao 
DGAF/DF para cabimento e compromisso. Ao DGAFDA para 
adjudicação”. 
Data de despacho: 2009/08/24 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e montagem de 
sistema de ar condicionado para o Serviço de Saúde 
Ocupacional, à empresa “Lisarco, Lda” pelo valor de € 5.440,00 
(Cinco mil quatrocentos e quarenta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/10755, de 
2009/08/18 – Processo 494/2009. 
Decisão do Chefe da Divisão Financeira, Dr. Sérgio Pipa: “TC e 
autorizo, ao abrigo do Despacho n.º 4/DGAF/2009. Ao 
DGAF/DF para ME e compromisso. Ao DGAFDA para 
adjudicação”. 
Data de despacho: 2009/08/21 
 
 

Despachos exarados pela Sra. Chefe da Divisão de 
Aprovisionamento (conforme despacho de subdelegação 
de competências n.º 05/DGAF/2008): 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação 
de anúncio em 2 Jornais Nacionais, à empresa “Global Notícias” 
pelo valor de € 648,00 (Seiscentos e quarenta e oito euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/10265, 
de 2009/08/03 – Processo 837/20069. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para acerto de cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2009/08/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
diverso para várias intervenções, à empresa “João Victor & 
Ligeiro, Lda.” pelo valor de € 1.082,48 (Mil e oitenta e dois euros 
e quarenta e oito cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/10145, de 2009/07/30 – Processo 
748/2009. 
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 de despacho: 2009/08/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de avarias diversas  em  viaturas  da  Frota  
Municipal,  à empresa  “Carvalho Branco e Lopes,  Lda.”  pelo 
valor de € 1.830,11 (Mil e oitocentos e trinta euros e onze 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/10261, de 2009/08/03 – Processo 835/2009. 
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 de despacho: 2009/08/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material, à empresa “Graça, Ferramentas e Ferragens Lda.” pelo 
valor de € 114,50 (Cento e catorze euros e cinquenta cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/10111, de 2009/07/29 – Processo 822/2009. 
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 de despacho: 2009/08/03  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de carimbos, à 
empresa “Sporgravo, Lda.” pelo valor de € 465,00 
(Quatrocentos e sessenta e cinco euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/9868, de 
2009/07/23 – Processo 791/2009. 
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 de despacho: 2009/08/03  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de extensões 
eléctricas, à empresa “Leite & Mesquita, Lda.” pelo valor de € 
75,06 (Setenta e cinco euros e seis cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/10242, de 
2009/08/03 – Processo 824/2009. 
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 de despacho: 2009/08/03  
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de materiais 
para reparação da viatura da Frota Municipal nº 1801, à empresa 
“Melisauto, Lda.” pelo valor de € 416,08 (Quatrocentos e 
dezasseis euros e oito cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/10294, de 2009/08/04 – Processo 
844/2009. 
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 de despacho: 2009/08/05  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro 
multi-riscos de Obras para a exposição “Arte Oculta”, à empresa 
“Global Companhia de Seguros SA” pelo valor de € 93,82 
(Noventa e três euros e oitenta e dois cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/10353, de 
2009/08/05 – Processo 801/2009. 
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 de despacho: 2009/08/05  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para reparação da viatura nº 
1704 da Frota Municipal, à empresa “Pedro Miguel Marinho 
Monteiro” pelo valor de € 240,00 (Duzentos e quarenta euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/10287, de 2009/08/04 – Processo 841/2009. 
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 de despacho: 2009/08/05  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de limpeza e 
repintura do equipamento mecânico do poço do elevador 
situado  na  Quinta  da  Memória,  à  empresa  “Otis  
Elevadores,  Lda.”  pelo  valor de € 276,00 (Duzentos e setenta e 
seis euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/10283, de 2009/08/03 – Processo 840/2009. 
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 de despacho: 2009/08/05  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
Carimbo/Chancela para o Notariado, à empresa “Sporgravo, 
Lda.” pelo valor de € 24,00 (Vinte e quatro euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/10352, de 
2009/08/05 – Processo 849/2009. 
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 de despacho: 2009/08/05  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro para 
Exposição de Pintura “Lugares de Encanto” de Isabel Silva, à 
empresa “João Bernardino, Mediador de Seguros – Global, 
Companhia de Seguros, S.A.” pelo valor de € 293,73 (Duzentos 
e noventa e três euros e setenta e três cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/10374, de 
2009/08/06 – Processo 853/2009. 
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 de despacho: 2009/08/06  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de reparação 
das viaturas 1509 e 1512 da Frota Municipal, à empresa “Auto 

Reparadora Melo Falcão, Lda.” pelo valor de € 1.624,49 (Mil 
seiscentos e vinte e quatro euros e quarenta e nove cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/10362, de 2009/08/06 – Processo 852/2009. 
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 de despacho: 2009/08/06  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de armário para 
o Arquivo do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, à empresa “Linhas Imaginárias” pelo valor de € 
175,00 (Cento e setenta e cinco euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/10344, de 2009/08/06 – 
Processo 847. 
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 de despacho: 2009/08/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material de secretaria para vários serviços da CMO, à empresa 
“Centímetro – Papelaria e Equipamento Técnico, Lda.” pelo 
valor de € 120,45 (Cento e vinte euros e quarenta e cinco 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/10519, de 2009/08/11 – Processo 842/2009. 
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 de despacho: 2009/08/11  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação em Diário da República do Aviso nº 18/ 
2009, 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/2009/10512, de 
2009/08/11 – Processo 848/2009. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação e pagamento. Remeta-se 
previamente à DF para acerto de cabimento, registo de 
compromisso e emissão de meio adequado para pagamento”. 
Data de despacho: 2009/08/11  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação em Jornal Nacional do Aviso nº 21/2009, 
à empresa “Global Notícias” pelo valor de € 189,00 (Cento e 
oitenta e nove euros), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/10492, de 2009/08/10 – Processo 861/2009. 
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 de despacho: 2009/08/11  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviço de 
mudança de instalações da DFM em Caneças para Odivelas, à 
empresa “JMJ Aliança Mudanças, Lda.” pelo valor de € 950,00 
(Novecentos e cinquenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/10563, de 2009/08/12 – Processo 
873/2009. 
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 de despacho: 2009/08/12  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de granulado 
para cães da Quinta do Alvito, à empresa “Vítor Pardelha, Lda.” 
pelo valor de € 160,00 (Cento e sessenta euros), nos termos 
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apresentados pela informação n.º Interno/2009/10569, de 
2009/08/12 – Processo 857/2009. 
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 de despacho: 2009/08/13  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação de aviso em Jornal Nacional – “Alvará de 
Licença de Loteamento Municipal nº 4/2009”, à empresa 
“Global Notícias – Jornal 24 Horas” pelo valor de € 270,00 
(Duzentos e setenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/10568, de 2009/08/12 – Processo 
867/2009. 
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 de despacho: 2009/08/13  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de águas no 
âmbito do Projecto “Artes da Saúde 2009”, à empresa “Nestlé 
Waters Direct” pelo valor de € 53,04 (Cinquenta e três euros e 
quatro cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/10521, de 2009/08/12 – Processo 864/2009. 
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 de despacho: 2009/08/13  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para melhoramento do espaço sito na Av. 25 de Abril, à 
empresa “Radialcor, Lda.” pelo valor de € 199,90 (Cento e 
noventa e nove euros e noventa cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/10550, de 
2009/08/12 – Processo 868/2009. 
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 de despacho: 2009/08/13  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação de anúncio em Diário da Republica 
referente ao concurso público para Actividades Extra 
Curriculares, à “Imprensa Nacional Casa da Moeda” pelo valor 
de € 1.341,00 (Mil trezentos e quarenta e um euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/10616, de 
2009/08/13 – Processo 872/2009. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação e pagamento. Remeta-se à 
DF para acerto de cabimento, registo de compromisso e 
pagamento”. 
Data de despacho: 2009/08/13  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação em Diário da República - “Alteração ao 
Alvará n.º 14/89 – Bairro Casal do Rato – Pontinha – Período 
de Discussão Pública”, 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/2009/10650, de 2009/08/14 – Processo 866/2009. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação e pagamento. Remeta-se à 
DF para acerto de cabimento, registo de compromisso e emissão 
de meio adequado de pagamento”. 
Data de despacho: 2009/08/14  
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de refeições e 
bolos do Refeitório Municipal para o Projecto “Artes da  Saúde  
2009”,  à  empresa  “Industria  do Comercio   Alimentar,  S.A.”  
pelo  valor   de € 1.068,00 (Mil e sessenta e oito euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/10637, 
de 2009/08/13 – Processo 865/2009. 
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 de despacho: 2009/08/14  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tinteiros, à 
empresa “Compudata, Lda.” pelo valor de € 383,82 (Trezentos e 
oitenta e três euros e oitenta e dois cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/10664, de 
2009/08/14 – Processo 876/2009. 
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 de despacho: 2009/08/14  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição material 
diverso, à empresa “Graça Ferragens Lda.” pelo valor de € 
587,60 (Quinhentos e oitenta e sete euros e sessenta cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/10623, de 2009/08/13 – Processo 874/2009. 
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 de despacho: 2009/08/14  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro 
multiriscos para Exposição Colectiva de Livros “Livros de 
Artista”, à empresa “João Bernardino, Mediador de Seguros-
Global, Companhia de Seguros, S.A.” pelo valor de € 216,25 
(Duzentos e dezasseis euros e vinte e cinco cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/10895, 
de 2009/08/24 – Processo 885/2009. 
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 de despacho: 2009/08/24  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de materiais 
eléctricos para queda de água no cruzamento entre a Av. Prof. 
Dr. Augusto Abreu Lopes e a Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, à empresa “Indusmelec, Lda.” pelo valor de € 127,73 
(Cento e vinte e sete euros e setenta e três cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/11013, de 
2009/08/26 – Processo 894/2009. 
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 de despacho: 2009/08/26  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
medicamentos, à empresa “Merial, Lda.” pelo valor de € 547,32 
(Quinhentos e quarenta e sete euros e trinta e dois cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/11014, de 2009/08/26 – Processo 888/2009. 
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 de despacho: 2009/08/26  
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação de anúncio relativo ao “Orçamento 
Participativo”, à empresa “Ediperiodico – A Tribuna” pelo valor 
de € 1.250,00 (Mil Duzentos e cinquenta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/11008, de 
2009/08/26 – Processo 893/2009. 
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 de despacho: 2009/08/26  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço em publicação de Diário da Republica do Aviso 
20/2009, à “Imprensa Nacional Casa da Moeda” pelo valor de € 
161,22 (Cento e sessenta e um euros e vinte e dois cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/11045, de 2009/08/26 – Processo 887/2009. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação. Remeta-se previamente à 
DF para cabimento - reforço e registo de compromisso”. 
Data de despacho: 2009/08/26  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bomba de 
condensados, à empresa “Luban, Lda.” pelo valor de € 225,00 
(Duzentos e vinte e cinco euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/11012, de 2009/08/26 – Processo 
870/2009. 
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 de despacho: 2009/08/26  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação de impressora, à empresa “Hewlett - 
Packard Portugal, Lda.” pelo valor de € 225,40 (Duzentos e 
vinte e cinco euros e quarenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/11103, de 
2009/08/28 – Processo 896/2009. 
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 de despacho: 2009/09/01  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de troféus para 
o “VIII Torneio de Futebol Jovem – SMD Caneças”, à empresa 
“Sport Cups, Lda.” pelo valor de € 801,60 (Oitocentos e um 
euros e sessenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/10756, de 2009/08/18 – Processo 
860/2009. 
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 de despacho: 2009/09/01  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de rolos de 
papel em Mecha, à empresa “António Pedroso, Lda.” pelo valor 
de € 244,00 (Duzentos e quarenta e quatro euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/11106, de 
2009/08/27 – Processo 886/2009. 
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 de despacho: 2009/09/01  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de viagem e 
alojamento para oradores, no âmbito da conferência “Uma 
Árvore de Leituras – Lançar Sementes”, à empresa “Mundiclasse 

Viagens” pelo valor de € 306,23 (Trezentos e seis euros e vinte e 
três cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/11110, de 2009/08/28 – Processo 897/2009. 
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 de despacho: 2009/09/01  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de aviso em jornal nacional de 
“Publicação da Aprovação do Projecto de Loteamento, Bairro 
Casalinho do Outeiro - Ramada”, à empresa “Global Notícias – 
Diário de Notícias” pelo valor de € 207,00 (Duzentos e sete 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/11168, de 2009/09/09 – Processo 901/2009. 
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 de despacho: 2009/09/02  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de aviso em jornal nacional de 
“Publicidade à Alteração de Alvará de Loteamento n.º 6/2007, 
do Bairro dos Carrascais – Caneças”, à empresa “Global 
Notícias – 24 Horas” pelo valor de € 165,00 (Cento e sessenta e 
cinco euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/11167, de 2009/09/01 – Processo 904/2009. 
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 de despacho: 2009/09/02  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
transformador para computador portátil, à empresa “CPC – 
Informática Sistemas” pelo valor de € 63,82 (Sessenta e três 
euros e oitenta e dois cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/11171, de 2009/09/01 – Processo 
905/2009. 
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 de despacho: 2009/09/02  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de anúncio em jornal nacional de Aviso 
da Aprovação do Projecto de Loteamento do “Bairro dos 
Quatro”, à empresa “Global Notícias Publicações – Jornal 
Diário de Notícias” pelo valor de € 207,00 (Duzentos e sete 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/11223, de 2009/09/02 – Processo 903/2009. 
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 de despacho: 2009/09/02  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de aviso em jornal nacional “Publicidade 
à Alteração do Alvará de Loteamento n.º 1/2007 – Bairro 
Quinta das Pretas”, à empresa “Jornal Nacional – 24 Horas” 
pelo valor de € 444,00 (Quatrocentos e quarenta e quatro euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/11222, de 2009/09/02 – Processo 902/2009. 
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 de despacho: 2009/09/02  
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material, à empresa “João Victor e Ligeiro, Lda.” pelo valor de € 
219,50 (Duzentos e dezanove euros e cinquenta cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/11194, 
de 2009/09/09 – Processo 908/2009. 
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 de despacho: 2009/09/02  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de projectores 
e materiais de iluminação para Biblioteca Municipal D. Dinis, à 
empresa “Carceluz, Lda.” pelo valor de € 894,80 (Oitocentos e 
noventa e quatro euros e oitenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/11227, de 
2009/09/02 – Processo 909/2009. 
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 de despacho: 2009/09/02  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de aviso em jornal nacional “Publicitação 
da Aprovação do Projecto de Loteamento – Bairro do Girassol - 
Ramada”, à empresa “Jornal Nacional – 24 Horas” pelo valor de 
€ 388,80 (Trezentos e oitenta e oito euros e oitenta cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/11253, de 2009/09/02 – Processo 911/2009. 
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 de despacho: 2009/09/02  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças 
diversas para várias viaturas da Frota Municipal, à empresa 
“Loures Automóveis, Lda.” pelo valor de € 156,10 (Cento e 
cinquenta e seis euros e dez cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/11463, de 2009/09/08 – 
Processo 929/2009. 
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 de despacho: 2009/09/08  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças 
diversas para a viatura 1215 da Frota Municipal, à empresa 
“Melisauto, Lda.” pelo valor de € 100,82 (Cem euros e oitenta e 
dois cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/11364, de 2009/09/04 – Processo 915/2009. 
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 de despacho: 2009/09/08  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placas para a 
Inauguração da EB1/JI Barbosa du Bocage  e  da  EB1/JI  n.º 7  
de Odivelas,  à empresa  “Gravomanos, Lda.”  pelo  valor  de € 
310,00 (Trezentos e dez euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/11514, de 2009/09/08 – Processo 
936/2009. 
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 de despacho: 2009/09/08  
 
Assunto: Proposta de  adjudicação  para  aquisição  de  
medicamento, à empresa “Bio2” pelo valor de € 9,76 (Nove 

euros e setenta e seis cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/11430, de 2009/09/07 – Processo 
921/2009. 
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 de despacho: 2009/09/08  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
diverso para a viatura 2341 da Frota Municipal, à empresa 
“Valente e Campos, Lda.” pelo valor de € 42,37 (Quarenta e dois 
euros e trinta e sete cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/11442, de 2009/09/07 – Processo 
923/2009. 
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 de despacho: 2009/09/08  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de uma peça 
para viatura 1510 da Frota Municipal, à empresa “Auto 
Radiadores do Luso, Lda.” pelo valor de € 65,00 (Sessenta e 
cinco euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/11444, de 2009/09/08 – Processo 922/2009. 
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 de despacho: 2009/09/08  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de consumíveis 
para ploter, à empresa “Canon” pelo valor de € 558,32 
(Quinhentos e cinquenta e oito euros e trinta e dois cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/11755, de 2009/09/15 – Processo 949/2009. 
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 de despacho: 2009/09/15  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de fornecimento e montagem de duas placas (Centro 
Cultural da Malaposta e Quinta das Águas Férreas), à empresa 
“Planimagem, Lda.” pelo valor de € 650,00 (Seiscentos e 
cinquenta euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/11904, de 2009/09/17 – Processo 947/2009. 
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 de despacho: 2009/09/17  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de profissional do Espectáculo para as Tardes Dançantes 
no âmbito da iniciativa “Mês do Idoso 2009”, à Senhora “Sandra 
Augusto” pelo valor de € 300,00 (Trezentos euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/11960, de 
2009/09/18 – Processo 959/2009. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento, adjudicação e pagamento. 
Remeta-se previamente à DF para cabimento, compromisso e 
emissão do meio adequado de pagamento”. 
Data de despacho: 2009/09/21  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fardamento, 
à empresa “Vifato, Lda.” pelo valor de € 70,00 (Setenta euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/11936, de 2009/09/18 – Processo 943/2009. 
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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 de despacho: 2009/09/21  
 
Assunto: Proposta de adjudicação  para  aquisição  de  lâmpadas, 
à empresa “Elpor, S.A.” pelo valor de € 135,60 (Cento e trinta e 
cinco euros e sessenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/11933, de 2009/09/18 – Processo 
967/2009. 
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 de despacho: 2009/09/21  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de lanches no 
âmbito da iniciativa “Mês do Idoso 2009”, à empresa “Luís 
Pereira Machado” pelo valor de € 870,10 (Oitocentos e setenta 
euros e dez cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/11916, de 2009/09/18 – Processo 957/2009. 
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 de despacho: 2009/09/21  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material de serralharia, à empresa “Fabriquina, Lda.” pelo valor 
de € 280,00 (Duzentos e oitenta euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/11989, de 2009/09/21 – 
Processo 968/2009. 
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 de despacho: 2009/09/21  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de seguro de acidentes pessoais no âmbito da iniciativa 
“Mês do Idoso 2009”, à empresa “João Bernardino – Global, 
S.A.”” pelo valor de € 390,00 (Trezentos e noventa euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/12011, 
de 2009/09/21 – Processo 960/2009. 
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 de despacho: 2009/09/21  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de seguro multiriscos no âmbito da “Exposição 
Colectiva de Fotografia – COA 6ª Edição”, à empresa “João 
Bernardino - Global, S.A.” pelo valor de € 26,50 (Vinte e seis 
euros e cinquenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/11988, de 2009/09/21 – Processo 
972/2009. 
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 de despacho: 2009/09/21  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação de LCD, à empresa “BCD, Lda.” pelo valor 
de € 124,42 (Cento e vinte e quatro euros e quarenta e dois 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12045, de 2009/09/22 – Processo 979/2009. 
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 de despacho: 2009/09/22  

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de produtos 
para tratamento do lago do Jardim da Música, à empresa “Cimai, 
Lda.” pelo valor de € 340,03 (Trezentos e quarenta euros e três 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12038, de 2009/09/22 – Processo 982/2009. 
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 de despacho: 2009/09/22  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material eléctrico, à empresa “Pitrolino, Lda.” pelo valor de € 
168,99 (Cento e sessenta e oito euros e noventa e nove 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/11831, de 2009/09/16 – Processo 939/2009. 
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 de despacho: 2009/09/22  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de dispensador 
de sabonete líquido para EB1 Amoreira, à empresa “Higiene 
Plus, Lda.” pelo valor de € 52,80 (Cinquenta e dois euros e 
oitenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12015, de 2009/09/21 – Processo – 963/2009. 
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 de despacho: 2009/09/22  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de guitarristas para a Tarde de Fados no âmbito da 
iniciativa “Mês do Idoso 2009”, ao Senhor “Manuel Pereira 
Gomes” pelo valor de € 150,00 (Cento e cinquenta euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/12088, 
de 2009/09/23 – Processo 958/2009. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento, adjudicação e pagamento. 
Remeta-se previamente à DF para cabimento, compromisso e 
emissão de meio de pagamento adequado”. 
Data de despacho: 2009/09/23  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material de construção, à empresa “Somacota, Lda.” pelo valor 
de € 280,05 (Duzentos e oitenta euros e cinco cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/12058, 
de 2009/09/22 – Processo 965/2009. 
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 de despacho: 2009/09/23  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de carregador 
de pilhas e pilhas recarregáveis, à empresa “Montiléctrica, Lda.” 
pelo valor de € 32,50 (Trinta e dois euros e cinquenta cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12155, de 2009/09/23 – Processo 961/2009. 
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 de despacho: 2009/09/23  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de medalhas, à 
empresa “Indugrave – Indústria de Gravura, Lda.” pelo valor de 
€ 60,00 (Sessenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/12150, de 2009/09/23 – Processo 
990/2009. 
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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 de despacho: 2009/09/23  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de frigorifico 
para o Pavilhão Municipal Susana Barroso, à empresa 
“Montiléctrica, Lda.” pelo valor de € 157,50 (Cento e cinquenta 
e sete euros e cinquenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/12075, de 2009/09/22 – Processo 
953/2009. 
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 de despacho: 2009/09/23  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento para o Pavilhão Municipal Susana Barroso, à 
empresa “Sorisa, S.A.” pelo valor de € 153,82 (Cento e cinquenta 
e três euros e oitenta e dois cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/12142, de 2009/09/23 – 
Processo 954/2009. 
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 de despacho: 2009/09/23  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de molduras no 
âmbito da iniciativa “Concurso Gastronómico 2009”, à empresa 
“Vidraria Mil e Um, Lda.” pelo valor de € 96,39 (Noventa e seis 
euros e trinta e nove cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/12152, de 2009/09/23 Processo 
989/2009. 
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 de despacho: 2009/09/24  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de sacos 
plásticos para incineração, à empresa “Plásticos F. Matos, Lda.” 
pelo valor de € 638,00 (Seiscentos e trinta e oito euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/12167, 
de 2009/09/24 – Processo 945/2009. 
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 de despacho: 2009/09/24  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento para o Pavilhão Municipal Susana Barroso, à 
empresa “A Icormel – Comércio e Indústria Equipamentos, 
Lda.” pelo valor de € 135,00 (Cento e trinta e cinco euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/12182, 
de 2009/09/24 – Processo 952/2009. 
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 de despacho: 2009/09/24  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamentos para a Quinta das Águas Férreas, à empresa 
“Graça – Ferragens e Ferramentas, Lda.” pelo valor de € 231,60 
(Duzentos e trinta e um euros e sessenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/12202, de 
2009/09/24 – Processo 985/2009. 

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 de despacho: 2009/09/24  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de revisão e reparações diversas em viaturas da Frota 
Municipal, à empresa “Loures Automóveis, Lda.” pelo valor de € 
1.300,19 (Mil e trezentos euros e dezanove cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/12271, 
de 2009/09/25 – Processo 999/2009. 
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 de despacho: 2009/09/28  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação do ar condicionado em viatura da Frota 
Municipal, à empresa “Simopeças, Lda.” pelo valor de € 210,83 
(Duzentos e dez euros e oitenta e três cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/12286, de 
2009/09/25 – Processo 1001/2009. 
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 de despacho: 2009/09/28  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação de viaturas da Frota Municipal, à empresa 
“Pedro Miguel Marinho Monteiro – Estofador de Automóveis e 
Mobiliário, Lda.” pelo valor de € 240,00 (Duzentos e quarenta 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12284, de 2009/09/25 – Processo 1000/2009. 
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 de despacho: 2009/09/28  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diversos 
materiais para o Centro Ecológico de Odivelas para ateliers de 
sensibilização ambiental, à empresa “J. Monteiro, Lda.” pelo 
valor de € 35,91 (Trinta e cinco euros e noventa e um cêntimo), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12302, de 2009/09/28 – Processo 1004/2009. 
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 de despacho: 2009/09/28  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placa no 
âmbito da inauguração do Pavilhão do Casal do Rato, à empresa 
“Gravomanos, Lda.” pelo valor de € 195,00 (Cento e noventa e 
cinco euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12347, de 2009/09/28 – Processo 1005/2009. 
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 de despacho: 2009/09/28  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de direitos de autor conexos para a festa de abertura da 
ligação entre o Vale do Forno e a Serra da Luz, à empresa 
“Audiogest – Associação Para a Gestão e Distribuição de 
Direitos” pelo valor de € 32,44 (Trinta e dois euros e quarenta e 
quatro cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12351, de 2009/09/28 – Processo 976/2009. 
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Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento, adjudicação e pagamento. 
Remeta-se previamente à DF para cabimento, compromisso e 
emissão de meio de pagamento adequado”. 
Data de despacho: 2009/09/28  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material de 
higiene e limpeza para o Pavilhão Municipal Susana Barroso, à 
empresa “Higiene Plus” pelo valor de € 402,20 (Quatrocentos e 
dois euros e vinte cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/12342, de 2009/09/28 – Processo 
993/2009. 
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 de despacho: 2009/09/28  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tabuleiros de 
águas, 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/2009/12407, de 2009/09/29 – 
Processo 1013/2009. 
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 de despacho: 2009/09/29  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de testes 
psicológicos no âmbito do trabalho desenvolvido  pelo Gabinete 
de Apoio Psicológico da Pontinha,  à empresa “Cegoc - TEA” 
pelo valor de € 406,79 (Quatrocentos e seis euros e setenta e 
nove cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12307, de 2009/09/28 – Processo 1003/2009. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento, adjudicação e pagamento. 
Remeta-se previamente à DF para cabimento, compromisso e 
emissão de meio de pagamento”. 
Data de despacho: 2009/09/29  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material a 
avulso de primeiros socorros para o Pavilhão Susana Barroso, à 
“Farmácia Saraiva” pelo valor de € 192,62 (Cento e noventa e 
dois euros e sessenta e dois cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/12400, de 2009/09/29 – 
Processo 1014/2009. 
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 de despacho: 2009/09/30  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tinteiros 
para o Projecto EPIS, à empresa “Compudata, Lda.” pelo valor 
de € 377,80 (Trezentos e setenta e sete euros e oitenta cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12428, de 2009/09/30 – Processo 1012/2009. 
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 de despacho: 2009/09/30  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de direitos de 
autor para a Comemoração do Dia Mundial da Música, à 
“Sociedade Portuguesa de Autores” pelo valor de € 100,00 (Cem 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12466, de 2009/09/29 – Processo 1006/2009. 

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 de despacho: 2009/09/30  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento para a Pavilhão Municipal Susana Barroso, à 
empresa “Fabrigimno, Lda.” pelo valor de € 338,00 (Trezentos e 
trinta e oito euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12482, de 2009/09/30 – Processo 951/2009. 
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 de despacho: 2009/09/30  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação de várias viaturas da Frota Municipal, à 
empresa “Carvalho, Branco e Lopes, Lda.” pelo valor de € 
2.369,74 (Dois mil trezentos e sessenta e nove euros e setenta e 
quatro cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12474, de 2009/09/30 – Processo 1019/2009. 
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 de despacho: 2009/10/01  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de direitos de 
autor para a iniciativa “Tardes de Cinema na Casa da 
Juventude”, à “Sociedade Portuguesa de Autores” pelo valor de 
€ 22,50 (Vinte e dois euros e cinquenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/12463, de 
2009/09/30 – Processo 1011/2009. 
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 de despacho: 2009/10/02  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bilhetes para 
visita no dia 21 de Dezembro de 2009 aos bastidores do 
Oceanário de Lisboa, ao “Oceanário de Lisboa” pelo valor de € 
160,00 (Cento e sessenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/12514, de 2009/10/01 – Processo 
1007/2009. 
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 de despacho: 2009/10/02  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de computador 
portátil, impressora e webcam, à empresa “CPC-IS” pelo valor 
de € 1.182,00 (Mil cento e oitenta e dois euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/12546, de 
2009/10/02 – Processo 1025/2009. 
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 de despacho: 2009/10/02  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
dispensadores de gel alcoólico, à empresa “Higicontrol” pelo 
valor de € 294,00 (Duzentos e noventa e quatro euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/12672, 
de 2009/10/06 – Processo 1033/2009. 
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 de despacho: 2009/10/06  
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de revisão e reparações diversas em viaturas da Frota 
Municipal, à empresa “Carvalho Branco e Lopes, Lda.” pelo 
valor de € 1.382,33 (Mil trezentos e oitenta e dois euros e trinta e 
três cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12545, de 2009/10/06 – Processo 1028/2009. 
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 de despacho: 2009/10/06  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de desempanagem na via pública de uma viatura da Frota 
Municipal, à empresa “Auto Sueco, Lda.” pelo valor de € 
1.003,82 (Mil e três euros e oitenta e dois cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/12645, de 
2009/10/06 – Processo 1029/2009. 
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 de despacho: 2009/10/06  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
retirada de lixo e monos situados na Av. D. Dinis, à empresa 
“Egeo, Lda.” pelo valor de € 500,00 (Quinhentos euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/12699, 
de 2009/10/07 – Processo 1039/2009. 
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 de despacho: 2009/10/07  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bilhete de 
grupo para visita ao museu do brinquedo, no âmbito das 
actividades de Natal 2009, ao “Museu do Brinquedo” pelo valor 
de € 100,00 (Cem euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/12743, de 2009/10/08 – Processo 
1008/2009. 
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 de despacho: 2009/10/08  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fita anti-
derrapante, à empresa “Kaiser + Kraft, S.A.” pelo valor de € 
162,66 (Cento e sessenta e dois euros e sessenta e seis cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12741, de 2009/10/08 – Processo 1018/2009. 
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 de despacho: 2009/10/08  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de apoio técnico para sistema automático de controlo de 
assiduidade, à empresa “Datelka, Lda.” pelo valor de € 300,00 
(Trezentos euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12679, de 2009/10/06 – Processo 1024/2009. 
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 de despacho: 2009/10/09  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação de avarias diversas na viatura n.º 1502 da 
Frota Municipal, à empresa “Fimafra – Automóveis e 
Equipamentos, Lda.” pelo valor de € 855,30 (Oitocentos e 

cinquenta e cinco euros e trinta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/12683, de 
2009/10/06 – Processo 1032/2009. 
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 de despacho: 2009/10/09  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação em Diário da Republica dos avisos 25 e 
26/2009, à “Imprensa Nacional Casa da Moeda” pelo valor de € 
264,56 (Duzentos e sessenta e quatro euros e cinquenta e seis 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12780, de 2009/10/08 – Processo 1035/2009. 
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 de despacho: 2009/10/09  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação em Diário da Republica dos avisos 25 e 
26/2009, à empresa “Global Notícias – Diário de Notícias” pelo 
valor de € 216,00 (Duzentos e dezasseis euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/12695, de 
2009/10/07 – Processo 1034/2009. 
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 de despacho: 2009/10/09  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
documentação técnica, ao “Instituto Português da Qualidade” 
pelo valor de € 204,50 (Duzentos e quatro euros e cinquenta 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12851, de 2009/10/12 – Processo 1041/2009. 
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 de despacho: 2009/10/12  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação em Diário da Republica do aviso 27/2009, 
à empresa “Global Notícias – 24 Horas” pelo valor de € 108,00 
(Cento e oito euros), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/12720, de 2009/10/07 – Processo 1030/2009. 
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 de despacho: 2009/10/12  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de acidentes pessoais no âmbito das actividades de Natal 
2009, à empresa “João Bernardino, Mediador de Seguros – 
Global, Companhia de Seguros, S.A.” pelo valor de € 50,00 
(Cinquenta euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/12824, de 2009/10/09 – Processo 1009/2009. 
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 de despacho: 2009/10/12  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças 
diversas para as viaturas da Frota Municipal, à empresa 
“Simopeças, Lda., ” pelo valor de € 430,03 (Quatrocentos e 
trinta euros e três cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/12841, de 2009/10/12 – Processo 
1042/2009. 
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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 de despacho: 2009/10/12  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para várias reparações, à empresa “João, Victor e 
Ligeiro, Lda.” pelo valor de € 203,61 (Duzentos e três euros e 
sessenta e um cêntimo), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/12852, de 2009/10/12 – Processo 
1047/2009. 
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 de despacho: 2009/10/12  
 
 
Decisões tomadas pelo Director do Departamento de 
Gestão Administrativa e Financeira, ao abrigo das 
competências delegadas pelo despacho n.º 
141/PRES/2009, e pela Chefe da Divisão 
Aprovisionamento, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo despacho n.º 7/DGAF/2009, nos termos 
da Informação n.º Interno/2010/591, de 2010.01.14, 
referente ao período de 14 de Novembro a 17 de Dezembro 
de 2009:  
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do Departamento de Gestão 
Administrativa e Financeira (conforme despacho de delegação de 
competências n.º 141/PRES/2009): 

 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de catering para as comemorações do 11º aniversário da 
CMO, à empresa “Lagesrest” pelo valor de € 1.340,00 (Mil 
trezentos e quarenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/14358 de 2009/11/16 – Processo 
1129/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/11/16 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento informático para os estabelecimentos de educação 
pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico da rede pública do 
Concelho de Odivelas, à empresa “Informática - El Corte 
Inglês” pelo valor de € 13.988,34 (Treze mil novecentos e 
oitenta e oito euros e trinta e quatro cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/14216 de 
2009/11/12 – Processo 1027/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/11/16 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço musical para o espectáculo “Os Senhores da Guerra não 
Gostam de Fado”, ao “António Manuel Passão” pelo valor de € 
800,00 (Oitocentos euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/14211 de 2009/11/12 – Processo 
1138/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009//11/16 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de molduras 
para a exposição “Grândola Vila Morena”, à empresa “IKEA” 
pelo valor de € 99,84 (Noventa e nove euros e oitenta e quatro 

cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/14451 de 2009/11/18 – Processo 1151/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/11/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material, à empresa “Radialcor” pelo valor de € 152,15 (Cento e 
cinquenta e dois euros e quinze cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/14019 de 
2009/11/09 – Processo 1125/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/11/23 
 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de recursos 
para o Projecto “Hipoterapia de Odivelas” – Ano lectivo 
2009/2010, à empresa “SportZone Colombo” pelo valor de € 
64,59 (Sessenta e quatro euros e cinquenta e nove cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/14176 
de 2009/11/11 – Processo 1095/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/11/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de módulo de 
arquivo documental integrado para os recursos humanos – 
software para DRH, à empresa “Medidata – Sistemas de 
informação para Autarquias” pelo valor de € 3.300,00 (Três mil e 
trezentos euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/14365 de 2009/11/16 – Processo 1136/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/11/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de módulo de 
arquivo documental integrado para os recursos humanos  –  
hardware  para  DRH,  à  empresa  “People´s  Conseil”  pelo  
valor  de € 1.914,00 (Mil novecentos e catorze euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/14428 
de 2009/11/17 – Processo 1135/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/11/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação do sistema de arranque na viatura n.º 1708 
da Frota Municipal, à empresa “Melo Falcão” pelo valor de € 
238,78 (Duzentos e trinta e oito euros e setenta e oito cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/14015 de 2009/11/09 – Processo 1126/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/11/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação das viaturas n.ºs 2205 e 2206 da Frota 
Municipal, à empresa “Auto Sueco, Lda” pelo valor de € 984,09 
(Novecentos e oitenta e quatro euros e nove cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/31638 
de 2009/11/16 Processo 1147/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/11/23 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material de canalização, à empresa “João Victor & Ligeiro” pelo 
valor de € 45,23 (Quarenta e cinco euros e vinte e três cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/14497 de 2009/11/20 – Processo 1150/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/11/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material, à empresa “João Victor & Ligeiro” pelo valor de € 
171,70 (Cento e setenta e um euros e setenta cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/14106 
de 2009/11/10 – Processo 1133/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/11/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação da viatura municipal n.º 2208, à empresa 
“Scania Portugal” pelo valor de € 451,79 (Quatrocentos e 
cinquenta e um euros e setenta e nove cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/14344 de 
2009/11/16 – Processo 1146/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/11/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de aquecedores 
a óleo para as Escolas do 1º ciclo e Jardins de Infância do 
Município de Odivelas, à empresa “Leite & Mesquita” pelo valor 
de € 363,53 (Trezentos e sessenta e três euros e cinquenta e três 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/14559 de 2009/11/23 – Processo 1143/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/11/24 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação em Diário da Republica do Aviso 
28/2009, à “Imprensa Nacional Casa da Moeda” pelo valor de € 
48,00 (Quarenta e oito euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/14607 de 2009/11/23 – Processo 
1084/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/11/24 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de computador 
portátil, à empresa “CPC - IS” pelo valor de € 691,17 (Seiscentos 
e noventa e um euros e dezassete cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/14499 de 
2009/11/20 – Processo 1152/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/11/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de grelha em 
alumínio para ventilação para escola, à empresa “Pedro & Paulo” 
pelo valor de € 90,00 (Noventa euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/14643 de 2009/11/24 – 
Processo 1170/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/11/25 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguros para 
a Exposição Colectiva de banda Desenhada e Presépios de 
Natal, à empresa “Global Seguros” pelo valor de € 82,37 
(Oitenta e dois euros e trinta e sete cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/14738 de 
2009/11/25 Processo 1178/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/11/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de luzes para a 
árvore de Natal da Quinta da Memória, à empresa “Soupinto, 
Lda.” pelo valor de € 23,10 (Vinte e três euros e dez cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/14724 de 2009/11/25 – Processo 1177/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/11/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação de viatura da Frota Municipal n.º 1409, à 
empresa “Simopeças, Lda” pelo valor de € 110,00 (cento e dez 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/14627 de 2009/11/24 – Processo 1172/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/11/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação e conservação de fotocopiadora, à empresa 
“Konica Minolta” pelo valor de € 131,31 (Cento e trinta e um 
euros e trinta e um cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/14701 de 2009/11/25 – Processo 
1176/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/11/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação e melhoramento do elevador da BMDD, à 
empresa “Schindler – Ascensores e Escadas Rolantes, SA” pelo 
valor de € 1.779,47 (Mil setecentos e setenta e nove euros e 
quarenta e sete cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/15136 de 2009/12/09 – Processo 
1210/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/12/15 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para realização de espectáculo pirotécnico para a 
passagem de ano, à empresa “Pirotécnica Batalhense, Lda.” pelo 
valor de € 3.600,00 (Três mil e seiscentos euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/15342 de 
2009/12/14 – Processo 1238/2009. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: “À DF. Autorizo”. 
Data de despacho: 2009/12/16 
 
 
Despachos exarados pela Sra. Chefe da Divisão de 
Aprovisionamento (conforme despacho de subdelegação 
de competências n.º 07/DGAF/2009): 
 
Assunto: Proposta  de  adjudicação  para  aquisição de carimbos, 
à empresa “Sporgravo” pelo valor de € 30,00 (Trinta euros), nos 
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termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/14794, 
de 2009/11/26 – Processo 1179/2009. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Remeta-se à DF. Autorizo o procedimento e 
adjudicação, sujeito a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2009/11/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de catering para fornecimento de lanches para a 
comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 
“Festa da Inclusão”, à empresa “Luís Miguel Pereira Machado” 
pelo valor de € 302,00 (Trezentos e dois euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/14871, de 
2009/11/27 – Processo 1181/2009. 
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 de despacho 2009/11/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação de anúncio em jornal  local  “Mensagem  
de  Natal  e  Ano  Novo”, à empresa “Loures/Odivelas 
Magazine” pelo valor de € 500,00 (Quinhentos euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/15093, 
de 2009/12/04 – Processo 1207/2009. 
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 de despacho: 2009/12/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de medalhas e 
troféus, à empresa “Sport Cups, Lda.” pelo valor de € 220,00 
(Duzentos e vinte euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/15100, de 2009/12/04 – Processo 
1208/2009. 
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 de despacho: 2009/12/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de lanches no 
âmbito da “Festa de Natal” para os filhos dos trabalhadores, à 
empresa “Luis Miguel Pereira Machado” pelo valor de € 546,00 
(Quinhentos e quarenta e seis euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2009/15198, de 2009/12/10 – 
Processo 1220/2009. 
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 de despacho: 2009/12/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de porta para o 
Pavilhão EB1 Caneças, à empresa “João Victor & Ligeiro, Lda.” 
pelo valor de € 91,20 (Noventa e um euros e vinte cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/15211, de 2009/12/10 – Processo 1214/2009. 
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 de despacho: 2009/12/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viatura n.º 2209 da Frota Municipal, à 
empresa “Scania Portugal, SA” pelo valor de € 462,40 
(Quatrocentos e sessenta e dois euros e quarenta cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/15002, 
de 2009/12/03 – Processo 1191/2009. 

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 de despacho: 2009/12/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pilhas e 
carregadores de pilhas, à empresa “A UM, Lda.” pelo valor de € 
182,92 (Cento e oitenta e dois euros e noventa e dois cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/15157, de 2009/12/09 – Processo 1211/2009. 
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 de despacho: 2009/12/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fluid liquid, 
à empresa “PFE – Sistemas de Envelopagem, Sociedade 
Unipessoal, Lda.” pelo valor de € 80,00 (Oitenta euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/15084, 
de 2009/12/04 – Processo 1206/2009. 
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 de despacho: 2009/12/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diversos 
materiais, à empresa “João Victor & Ligeiro, Lda.” pelo valor de 
€ 101,55 (Cento e um euros e cinquenta e cinco cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/14964, 
de 2009/12/02 – Processo 1200/2009. 
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 de despacho: 2009/12/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação de Plotter, à empresa “STTEI, Lda.” pelo 
valor de € 310,00 (Trezentos e dez euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/15113, de 
2009/12/09 – Processo 1209/2009. 
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 de despacho: 2009/12/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para aplicação de placas de mármore, à empresa 
“Somacota, Lda.” pelo valor de € 25,50 (Vinte e vinte euros e 
cinquenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2009/15228, de 2009/12/11 – Processo 1222/2009. 
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 de despacho: 2009/12/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação e lavagem dos estofos da viatura n.º 1603 
da Frota Municipal, à empresa “Pedro Miguel Marinho 
Monteiro” pelo valor de € 150,00 (Cento e cinquenta euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/15177, 
de 2009/12/10 – Processo 1213/2009. 
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 de despacho: 2009/12/11 
 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XI - N.º 2 9 de Fevereiro de 2010 57 

 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação do Concurso Público para Prestação de 
Serviço de Refeições para as EB1/JI de Odivelas, à “Imprensa 
Nacional Casa da Moeda” pelo valor de € 228,96 (Duzentos e 
vinte e oito euros e noventa e seis cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/15281, de 
2009/12/11 – Processo 1227/2009. 
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 de despacho: 2009/12/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de desinfecção 
em habitação na Freguesia da Pontinha, à empresa “ISS Pest 
Control” pelo valor de € 169,00 (Cento e sessenta e nove euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/15323, de 2009/12/14 – Processo 1233/2009. 
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 de despacho: 2009/12/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diversos 
materiais, à empresa “Fabriquina, Lda.” pelo valor de € 358,60 
(Trezentos cinquenta e oito euros e sessenta cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/15196, 
de 2009/12/10 – Processo 1219/2009. 
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 de despacho: 2009/12/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fita 
sinalização, à empresa “MANUTAN, Lda.” pelo valor de € 80,30 
(Oitenta euros e trinta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/15165, de 2009/12/10 – Processo 
1215/2009. 
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 de despacho: 2009/12/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
diversas viaturas da Frota Municipal, à empresa “Simopeças, 
Lda.” pelo valor de € 1.464,92 (Mil quatrocentos e sessenta e 
quatro euros e noventa e dois cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2009/15245, de 
2009/12/11 – Processo 1225/2009. 
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 de despacho: 2009/12/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de anúncio, à empresa “O Meu Jornal, 
Simetria de Letras - Comunicação, Lda.” pelo valor de € 450,00 
(Quatrocentos e cinquenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/15340, de 2009/12/14 – Processo 
1237/2009. 
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 de despacho: 2009/12/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material no 
âmbito do “Programa do Urbano ao Rural”, à empresa 
“Papelaria Jolefi” pelo valor de € 100,87 (Cem euros e oitenta e 

sete cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/15280, de 2009/12/14 – Processo 1226/2009. 
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 de despacho: 2009/12/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de aluguer de autocarros para a Festa de Natal das 
IPSS´s da Infância e 3ª Idade do Concelho 2009, à empresa 
“Transaloia, Lda.” pelo valor de € 1.400,00 (Mil e quatrocentos 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2009/15357, de 2009/12/15 – Processo 1241/2009. 
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 de despacho: 2009/12/15 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de lanches no 
âmbito da “Festa de Natal das IPSS da Infância e  3ª Idade do 
Concelho de Odivelas”, à empresa “Luísa Miguel Pereira 
Machado” pelo valor de € 872,40 (Oitocentos e setenta e dois 
euros e quarenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/15346, de 2009/12/14 – Processo 
1239/2009. 
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 de despacho: 2009/12/15 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bilhetes de 
cinema no âmbito da “Festa de Natal dos Filhos dos 
Trabalhadores”, à empresa “Zon - Lusomundo” pelo valor de € 
1.097,50 (Mil e noventa e sete euros e cinquenta cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/15416, 
de 2009/12/16 – Processo 1240/2009. 
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 de despacho: 2009/12/16 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de testes 
psicológicos para o Gabinete de Apoio Psicológico da 
Arroja/Pontinha, à empresa “CEGOC” pelo valor de € 149,71 
(Cento e quarenta e nove euros e setenta e um cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2009/15400, 
de 2009/12/16 – Processo 1230/2009. 
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 de despacho: 2009/12/17 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de materiais 
para reparações diversas, à empresa “Graça – Ferragens e 
Ferramentas, Lda.” pelo valor de € 524,30 (Quinhentos e vinte e 
quatro euros e trinta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2009/15354, de 2009/12/15 – Processo 
1236/2009. 
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 de despacho: 2009/12/17 
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Decisões tomadas pela Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, e pela Chefe da Divisão Aprovisionamento, ao 
abrigo das competências delegadas pelo despacho n.º 
4/PRES/2010, nos termos da Informação n.º 
Interno/2010/708, de 2010.01.18, referente ao período de 1 a 
17 de Janeiro de 2010:  
 
Despachos exarados pela Sra. Presidente da CMO: 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de papel para 
fotocópia, à empresa “Xerox Portugal – Equipamentos de 
Escritório, Lda.” pelo valor de € 6.720,00 (Seis mil setecentos e 
vinte euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/445, de 2010/01/12 – Processo 33/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DGAF/DF 
para devidos efeitos”. 
Data de despacho: 2010/01/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de assistência técnica para faxes instalados nas Escolas e 
Jardins de Infância do Município, à empresa “Canon Portugal” 
pelo valor de € 800,00 (Oitocentos euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/505, de 
2010/01/13 – Processo 32/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DGAF/DF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/01/15 
 
 
Despachos exarados pela Sra. Chefe da Divisão de 
Aprovisionamento (conforme despacho de delegação de 
competências n.º 04/PRES/2010): 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicações periódicas para 2010, à empresa 
“Quiosque Mirante” pelo valor de € 813,39 (Oitocentos e treze 
euros e trinta e nove cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/137, de 2010/01/05 – Processo 
3/2010. 
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 de despacho: 2010/01/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro de 
multirisco de obras no âmbito da Exposição de Arte 
Contemporânea, à empresa “João Bernardino – Global SA” pelo 
valor de € 151,50 (Cento e cinquenta e um euros e cinquenta 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/152, de 2010/01/05 – Processo 6/2010. 
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 de despacho: 2010/01/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento, à empresa “Soelectrónica Componentes, Lda.” 
pelo valor de € 120,83 (Cento e vinte euros e oitenta e três 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/187, de 2010/01/06 – Processo 7/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito a 
cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/01/06 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de materiais 
para a brigada de sinalização, à empresa “Paisagem Urbana” pelo 
valor de € 44,94 (Quarenta e quatro euros e noventa e quatro 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/119, de 2010/01/05 – Processo 2/2010. 
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 de despacho: 2010/01/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças 
diversas para reparação de viatura municipal, à empresa “X Car – 
Automóveis, SA” pelo valor de € 1.171,33,39 (Mil cento e 
setenta e um euros e trinta e nove cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/127, de 
2010/01/05 – Processo 1263/2009. 
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 de despacho: 2010/01/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de papel para 
plotter, à empresa “A UM” pelo valor de € 199,10 (Cento e 
noventa e nove euros e dez cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2010/245, de 2010/01/07 – 
Processo 11/2010. 
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 de despacho: 2010/01/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
diverso para o Pavilhão Municipal, à empresa “Radialcor” pelo 
valor de € 12,96 (Doze euros e noventa e seis cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/195, de 
2010/01/06 – Processo 17/2010. 
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 de despacho: 2010/01/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tinta para 
reparação de janelas, à empresa “Radialcor” pelo valor de € 6,48 
(Seis euros e quarenta e oito cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2010/408, de 2010/01/11 – 
Processo 23/2010. 
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 de despacho: 2010/01/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para colocação de campainha, à empresa “Pedro e Paulo, Lda.” 
pelo valor de € 26,75 (Vinte e seis euros e setenta e cinco 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/405, de 2010/01/11 – Processo 24/2010. 
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 de despacho: 2010/01/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fechaduras, 
à empresa “Graça - Ferragens e Ferramentas, Lda.” pelo valor de 
€ 36,00 (Trinta e seis euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/407, de 2010/01/11 – Processo 
25/2010. 
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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 de despacho: 2010/01/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material, à 
empresa “Fabriquina, Lda.” pelo valor de € 110,00 (Cento e dez 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/362, de 2010/01/11 – Processo 20/2010. 
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 de despacho: 2010/01/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material, à 
empresa “João Victor & Ligeiro, Lda.” pelo valor de € 38,70 
(Trinta e oito euros e setenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/372, de 
2010/01/11 – Processo 22/2010. 
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 de despacho: 2010/01/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para intervenções no Centro de Recursos Sociais, à 
empresa “Pedro & Paulo, Lda.” pelo valor de € 348,16 
(Trezentos e quarenta e oito euros e dezasseis cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/381, de 
2010/01/11 – Processo 26/2010. 
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 de despacho: 2010/01/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de refeições no 
âmbito da “Agenda para a Educação, à empresa “ICA - Industria 
do Comercio Alimentar, S.A.” pelo valor de € 291,60 (Duzentos 
e noventa e um euros e sessenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/403, de 
2010/01/11 – Processo 27/2010. 
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 de despacho: 2010/01/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro 
multiriscos para a Exposição Olímpica, à empresa “Global - 
Seguros, S.A.” pelo valor de € 302,00 (Trezentos e dois euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/511, 
de 2010/01/13 – Processo 34/2010. 
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 de despacho: 2010/01/13 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de anúncio, à empresa “Revista Loures 
Magazine” pelo valor de € 500,00 (Quinhentos euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/577, de 
2010/01/14 – Processo 37/2010. 
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 de despacho: 2010/01/14 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e colocação de 
estores, à empresa “Vitorio e Filhos” pelo valor de € 180,00 
(Cento e oitenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/338, de 2010/01/08 – Processo 
19/2010. 
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 de despacho: 2010/01/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e montagem de 
botões de comando no sistema AVAC da Biblioteca Municipal 
D. Dinis, à empresa “Lisarco” pelo valor de € 21,36 (Vinte e um 
euros e trinta e seis cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/453, de 2010/01/12 – Processo 
28/2010. 
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 de despacho: 2010/01/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material de iluminação, à empresa “Elpor, Comércio e Indústrias 
Eléctricas, S.A.” pelo valor de € 1.224,26 (Mil duzentos e vinte e 
quatro euros e vinte e seis cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2010/600, de 2010/01/14 – 
Processo 42/2010. 
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 de despacho: 2010/01/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de ração para 
cães, à empresa “Coelho e Prereira, Lda.” pelo valor de € 100,00 
(Cem euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/576, de 2010/01/14 – Processo 40/2010. 
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 de despacho: 2010/01/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de filtros para o 
sistema AVAC dos Paços do Concelho, à empresa “LUBAN” 
pelo valor de € 572,40 (Quinhentos e setenta e dois euros e 
quarenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2010/610, de 2010/01/14 – Processo 38/2010. 
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 de despacho: 2010/01/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de assinatura 
para o ano 2010, à “Associação dos Técnicos Administrativos 
Municipais” pelo valor de € 250,00 (Duzentos e cinquenta 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/563, de 2010/01/14 – Processo 36/2010. 
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 de despacho: 2010/01/14 
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DESPORTO 
 

 
 
Decisões tomadas pelo Chefe de Divisão de Desporto, ao abrigo 
das competências subdelegadas pelo despacho n.º 
2/VHM/2009, nos termos da Informação n.º 
Interno/2010/752, de 2010.01.19, referente ao período de 17 de 
Novembro de 2009 a 18 de Janeiro de 2010:  
 
Edoc/2009/72695 de 20-11-2009 
Assunto: Pedido de cedência de Pavilhão Desportivo Susana 
Barroso para realização do jogo da equipa Escolas com a equipa 
do Liberdade Atlético Clube a contar para o Campeonato 
Distrital de Escolas da Associação Futebol de Lisboa. 
Proposta de envio de e-mail ao requerente a informar sobre a 
disponibilidade de cedência do pavilhão Municipal Susana 
Barroso, para o dia e hora solicitada,  
Despacho do Chefe da Divisão de Desporto: De acordo. Envie-
se e termine-se tarefa. 
Data: 25-11-2009 
 
Edoc/2009/76086 de 09-12-2009 
Assunto: Pedido de cedência de Pavilhão Desportivo para 
realização de jogos da equipa seniores do INATEL. 
Informação de disponibilidade para acolher jogos do requerente. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desporto: De acordo. Oficie-
se o requerente e termine-se tarefa. 
Data: 11-12-2009 
 
Edoc/2009/77085 
Informação: Interno/2009/15348 de 14-12-2009. 
Assunto: Alteração do pagamento relativo ao mês de Dezembro 
às Juntas de Freguesia, pedido de estorno da requisição externa 
de despesa e da proposta de cabimento. 
Decisão do Chefe da Divisão do Desporto, Dr. Carlos 
Alexandre Lérias: De acordo.  
Ao DGAF/DF, para efeitos de estorno e pagamento. 
 
Edoc/2010/441 
Informação: Interno/2010/80 de 05-01-2010. 
Assunto: Aquisição de bens para a Quinta das Águas Férreas – 
Ração para os cães – Urgente. 
Decisão do Chefe da Divisão do Desporto, Dr. Carlos 
Alexandre Lérias: Urgente. 
De acordo com o proposto. Ao DGAF/DA, para efeitos de 
aquisição. 
Valor: €200,00 
 
Edoc/2009/78461 
Informação: Interno/2010/142 de 05-01-2010. 
Assunto: Clube do Movimento – Cabimento e compromisso 
pelo orçamento de 2010 – Pagamento de factura de Dezembro 
2009 à empresa Municipália, E.M. 
Decisão do Chefe da Divisão do Desporto, Dr. Carlos 
Alexandre Lérias: De acordo. 
Ao Sr. Vereador Hugo Martins, com proposta de envio da 
presente informação ao DGAF/DF, para efeitos de cabimento, 
compromisso e pagamento. 
Valor: €4.240,49 
 
Edoc/2010/900 
Informação: Interno/2010/206 de 06-01-2010 
Assunto: Clube do Movimento - Cabimento - Seguro 2010. 
Decisão do Chefe da Divisão do Desporto, Dr. Carlos 
Alexandre Lérias: De acordo com o proposto. Ao Sr. Vereador 

Hugo Martins, com proposta de envio da presente informação 
ao DGAF/DF, para efeitos de cabimento. 
Valor: € 2.500,00 
 
Edoc/2010/998 
Informação: Interno/2010/225 de 06-01-2010 
Assunto: Cabimento, compromisso e pagamento relativo aos 
meses de Janeiro a Junho às Juntas de Freguesia de Odivelas  - 
Projecto Clube do Movimento. 
Decisão do Chefe da Divisão do Desporto, Dr. Carlos 
Alexandre Lérias: De acordo com o proposto. 
À consideração do Sr. Vereador Hugo Martins, com proposta de 
envio da presente informação ao DGAF/DF, para efeitos de 
cabimento, compromisso e pagamento. 
Valor: 14.860,80 € 
 
Edoc/2009/1328 
Informação: Interno/2010/262 de 07-01-2010 
Assunto: Cabimento e compromisso – Janeiro a Junho – 
Municipália. 
Decisão do Chefe da Divisão do Desporto, Dr. Carlos 
Alexandre Lérias: Tomei Conhecimento. 
À consideração do Sr. Vereador Hugo Martins, com proposta de 
envio da presente informação ao DGAF/DF, para efeitos de 
cabimento e compromisso. 
Valor: €29.584,80 
 
Edoc/2010/3033 
Informação: interno/2009/624 de 14-01-2010 
Assunto: Aquisição de cinco botijas industriais de gás propano 
da marca Galp para a Quinta das Águas Férreas. 
Decisão do Chefe da Divisão do Desporto, Dr. Carlos 
Alexandre Lérias: De acordo. 
À DGAF/DA, para efeitos de aquisição de cinco botijas de gás. 
Valor: €400,00 
 
 
 

 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
 
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 
Municipal de Odivelas, pelo despacho n.º 136/PRES/09, 
de 11 de Novembro, nos termos da Informação n.º 
4/DGOU/AS, de 2010.01.29, referente ao mês de Janeiro de 
2010:  
 
Alvarás de Licença/Autorização de Construção 
 
Processo n.º 8032/OP/GI 
Nome: Amaro da Deus Almeida Matias 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: B.º Casal das Comendadeiras – Rua Faustino Freitas lote 
10 – Famões 
Data de despacho: 29.10.09 
Licença n.º 1/2010 
  
Processo n.º 9042/OP/GI 
Nome: António Pinheiro Rodrigues – Construções Unipessoal, 
Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Casal Novo – Rua do Progresso lote 275 – Caneças 
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Data de despacho: 04.03.08 
Licença n.º 2/2010 
  
Processo n.º 8828/OP 
Nome: Construções Gameiricel, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: Hortos – Vale Côvo lote 14 – Caneças  
 
Data de despacho: 16.01.09 
Licença n.º 3/2010 
  
Processo n.º 10300/CP/OP 
Nome: João Manuel Leitão Ribeiro  
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção  
Local: Rua de Olivença nº 11 – Pontinha 
Data de despacho: 23.11.09 
Licença n.º 4/2010 
  
Processo n.º 9355/OP/GI 
Nome: Maria José Silveira Ribeiro de Sousa 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º da Milharada – Rua Elina Guimarães lote 143 – 
Pontinha 
Data de despacho: 02.06.09 
Licença n.º 5/2010 
  
Processo n.º 10441/OP 
Nome: Rui Miguel Sintrão de Carvalho e Outros 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Casal do Alvito – Rua Marechal Gomes da Costa – 
Famões 
Data de despacho: 22.10.09 
Licença n.º 6/2010 
  
Processo n.º 10119/OP/GI 
Nome: Soicifide – Sociedade de Construções Torre, S.A. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção  
Local: B.º Casal Novo – Rua Ivone Silva lote 810 – Caneças 
Data de despacho: 23.11.09 
Licença n.º 7/2010 
  
Processo n.º 10073/OP/GI 
Nome: Manuel Jorge Frade 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Casal S. Sebastião – Rua Cidade de Lagos lote 64 – 
Famões 
Data de despacho: 29.10.09 
Licença n.º 8/2010 
  
Processo n.º 9455/OP/GI 
Nome: Isabel Maria de Oliveira Santo de Jesus Lopes e Parisette 
Oliveira Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Vale Pequeno – Rua 25 de Abril lote 374 – Pontinha 
Data de despacho: 24.11.09 
Licença n.º 9/2010 
  
Processo n.º 9507/OP/GI 
Nome: Virgílio Ernesto Carvalho 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Casal do Rato – Rua Mouzinho de Albuquerque lote 
47 – Pontinha 
Data de despacho: 24.11.09 
Licença n.º 10/2010 
  
Processo n.º 3241/OP 
Nome: Lismago – Sociedade de Construções, Lda. 

Assunto: Concessão de Aditamento ao Alvará de Construção 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 9 lote 20 – Odivelas 
Data de despacho: 23.11.09 
Licença n.º 417/2007 
 
 Processo n.º 5007/OP 
Nome: Sodocom – Sociedade de Construções Domingues & 
Domingues, Lda. 
Assunto: Concessão de Aditamento ao Alvará de Construção  
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 17 - Ramada 
Data de despacho: 09.10.09 
Licença n.º 189/2008 
 
Processo n.º 8355/OP/GI 
Nome: Manuel Fernandes Costa 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Alterações de 
Construção 
Local: B.º Quinta da Barroca – Rua das Camélias lote 20 – 
Famões 
Data de despacho: 24.11.09 
Licença n.º 11/2010 
  
Processo n.º 8585/OP/GI 
Nome: António Nunes Martinho 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Vale Pequeno – Rua Almeida Garrett lote 258 – 
Pontinha 
Data de despacho: 24.11.09 
Licença n.º 12/2010 
  
Processo n.º 15780/Antigo 
Nome: Esmeralda Gameiro Gil Gonçalves Pereira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Alterações de 
Construção  
Local: Pombais - Rua São João nº 10, 10 A e 10 B – Odivelas 
Data de despacho: 09.10.09 
Licença n.º 13/2010 
  
Processo n.º 47846/OCP 
Nome: Condomínio do Prédio  
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Alterações de 
Construção 
Local: Arroja – Pct. Virgínia de Castro Almeida lote 1 – Odivelas 
Data de despacho: 27.07.09 
Licença n.º 14/2010 
  
Processo n.º 5433/OP/GI 
Nome: Manuel Magalhães Ferreira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Casal Novo – Rua Aquilino Ribeiro lote 936 – 
Famões 
Data de despacho: 23.11.09 
Licença n.º 15/2010 
  
Processo n.º 9944/OP/GI 
Nome: António Loureiro da Mota 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: B.º Casal Novo – Rua do Bonjardim lote 440 – Caneças 
Data de despacho: 23.12.09 
Licença n.º 16/2010 
  
Processo n.º 10075/OP/GI 
Nome: José Martins Mendes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Casal Novo – Rua Vasco Santana lote 918 – Famões 
Data de despacho: 16.07.09 
Licença n.º 17/2010 
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 Processo n.º 6286/OP/GI 
Nome: José Eduardo Gonçalves Santos 
Assunto: Concessão de Aditamento ao Alvará de Construção  
Local: B.º Novo das Queimadas – Rua Antero de Quental lote 
21 – Famões 
Data de despacho: 28.12.09 
Licença n.º 22/2009 
 
Processo n.º 3912/OP/GI 
Nome: João Baptista Coelho 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: B.º Casal dos Apréstimos – Rua Columbano Bordalo 
Pinheiro lote 204 – Ramada 
Data de despacho: 16.12.09 
Licença n.º 18/2010 
 
 Processo n.º 8396/D/E 
Nome: Manuel João Leitão Afonso 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Alterações de 
Construção  
Local: Rua Rainha Dona Amélia lote 80 – Odivelas 
Data de despacho: 24.11.09 
Licença n.º 19/2010 
  
Processo n.º 32951/OCP/OC 
Nome: Abel Coelho Alves 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Alterações de 
Construção 
Local: B.º Casal dos Apréstimos – Rua Francisco Holanda lote 
79 – Ramada 
Data de despacho: 20.09.09 
Licença n.º 20/2010 
  
Processo n.º 8185/OP/GI 
Nome: Jaime António Moreira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Alterações de 
Construção  
Local: B.º Casal Novo – Rua António Aleixo lote 668 – Caneças 
Data de despacho: 01.10.09 
Licença n.º 21/2010 
  
Processo n.º 9726/D/E 
Nome: Sorriso Fresco, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção  
Local: Rua dos Bombeiros Voluntários loja – Odivelas 
Data de despacho: 10.02.09 
Licença n.º 22/2010 
  
Processo n.º 9461/OP/GI 
Nome: Herdeiros de António Coelho de Matos 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: B.º Casal do Bispo – Rua Humberto Delgado lote 195 – 
Famões 
Data de despacho: 21.08.09 
Licença n.º 23/2010 
  
Processo n.º 10063/OP/GI 
Nome: V. S. T. – Sociedade de Construção Civil, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Casal Novo – Rua José Viana lote 6-A – Caneças 
Data de despacho: 24.04.09 
Licença n.º 24/2010 
  
Processo n.º 8984/OP/GI 
Nome: Fernando dos Santos Cardoso 

Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Alterações de 
Construção 
Local: B.º Casal do Bispo – Rua 6 de Abril lote 261 – Famões 
Data de despacho: 15.12.09 
Licença n.º 25/2010 
  
Processo n.º 7983/OP 
Nome: Inventar e Descobrir Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção  
Local: Rua Combatentes da Grande Guerra nº 9 – Odivelas 
Data de despacho: 28.12.09 
Licença n.º 26/2010 
  
Processo n.º 3096/OP/GI 
Nome: Manuel Maurício Carmo 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Alterações de 
Construção  
Local: B.º Castelo Poente – Rua Idade da Pedra lote 53 – 
Ramada 
Data de despacho: 15.12.09 
Licença n.º 27/2010 
  
Processo n.º 9293/OP/GI 
Nome: Manuel Francisco Dias 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: B.º da Milharada – Rua Maria da Fonte lote 178 – 
Pontinha 
Data de despacho: 23.11.09 
Licença n.º 28/2010 
  
Processo n.º 8788/OP/GI 
Nome: João M. D. Santos – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Alterações de 
Construção  
Local: B.º Granjas Novas – Rua D. António Ferreira Gomes lote 
100 - Ramada 
Data de despacho: 20.01.10 
Licença n.º 29/2010 
  
Processo n.º 8791/OP/GI 
Nome: João M. D. Santos – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Alterações de 
Construção 
Local: B.º Granjas Novas – Rua D. António Ferreira Gomes lote 
103 - Ramada 
Data de despacho: 20.01.10 
Licença n.º 30/2010 
 
 
Alvarás de Licença/Autorização de Utilização 
 
Processo n.º 7696/OP/GI 
Nome: Joaquim Nogueira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Vale Pequeno – Rua 25 de Abril lote 350 – Pontinha 
Data de despacho: 11.12.09 
Licença n.º 1/2010 
  
Processo n.º 8003/OP/GI 
Nome: Fernando Brás Serralheiro 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Vale Pequeno – Rua Ivone Silva lote 43 – Pontinha 
Data de despacho: 14.12.09 
Licença n.º 2/2010 
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Processo n.º 8093/OP/GI 
Nome: Adelino Duque Gaspar 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Trigache Sul – Rua São Gabriel lote 106 – Famões 
Data de despacho: 11.12.09 
Licença n.º 3/2010 
  
Processo n.º 6030/OP/GI 
Nome: Porfírio Fernandes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Trigache Norte – Rua Alfeu Gaspar do Amaral lote 
134 – Famões 
Data de despacho: 11.12.09 
Licença n.º 4/2010 
 
Processo n.º 3168/OP/GI 
Nome: Marçal Augusto Freitas Sousa 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Monte Verde – Rua Fernão Lopes lote 102 – Caneças 
Data de despacho: 14.12.09 
Licença n.º 5/2010 
  
Processo n.º 8486/OP/GI 
Nome: Cecília Maria de Deus Custódio 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Trigache Norte – Rua Marquesa D’Alorna lote 287 – 
Famões 
Data de despacho: 23.12.09 
Licença n.º 6/2010 
  
Processo n.º 9374/OP/GI 
Nome: Manuel de Jesus da Silva 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal do Bispo – Rua General Farinha Beirão lote 133 
– Famões 
Data de despacho: 04.12.09 
Licença n.º 7/2010 
  
Processo n.º 4855/OP 
Nome: Merobra, Sociedade das Mercês, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 35 – Ramada 
Data de despacho: 22.12.09 
Licença n.º 8/2010 
  
Processo n.º 33805/OCP/RC/OC 
Nome: Nuno Fernando Lourenço Cabral e Isabel da Silva 
Martinho 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal S. Sebastião – Rua Cidade de Lagos lote 165 – 
Famões 
Data de despacho: 19.12.09 
Licença n.º 9/2010 
  
Processo n.º 10587/OP/GI 
Nome: José Martinho Vicente 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua 11 de Março lote 506 A – Caneças 
Data de despacho: 11.12.09 
Licença n.º 10/2010 
  
Processo n.º 7426/OP 
Nome: Ribeiro Moreira – Gestão e Serviços, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Urb. Quinta do Segulim lote AE07 – Famões 
Data de despacho: 27.07.09 
Licença n.º 11/2010 

 Processo n.º 8247/OP/GI 
Nome: Manuel dos Reis Ramos 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal do Novo – Tv. da Figueirinha lote 681 – 
Famões 
Data de despacho: 11.12.09 
Licença n.º 12/2010 
  
Processo n.º 4848/OP/GI 
Nome: Ilda da Conceição Simões 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua da Paz lote 108 – Caneças 
Data de despacho: 11.12.09 
Licença n.º 13/2010 
 
Processo n.º 8615/OP/GI 
Nome: Bartolomeu Barata Tomé 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal da Silveira – Rua Célia Martins Camelo lote 917 
– Famões 
Data de despacho: 11.12.09 
Licença n.º 14/2010 
  
Processo n.º 8257/OP/GI 
Nome: António Maria Firmino 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Novo das Queimadas – Rua Francisco Lázaro lote 78 
– Famões 
Data de despacho: 14.12.09 
Licença n.º 15/2010 
  
Processo n.º 9537/OP/GI 
Nome: Guilherme Vicente dos Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua de São João lote 197 – Caneças 
Data de despacho: 28.12.09 
Licença n.º 16/2010 
  
Processo n.º 4828/OP/GI 
Nome: Celestino da Silva Monteiro 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Alto das Arroteias – Rua das Oliveiras lote 56 – 
Caneças 
Data de despacho: 11.12.09 
Licença n.º 17/2010 
  
Processo n.º 9605/OP/GI 
Nome: Liliana Sofia Matos Santos Rocha 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal do Bispo – Tv. Alves Redol lote 12 – Famões 
Data de despacho: 11.12.09 
Licença n.º 18/2010 
  
Processo n.º 8709/OP/GI 
Nome: José Tavares Luís 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Vale Pequeno – Rua da Associação lote 155/ - 
Pontinha 
Data de despacho: 11.12.09 
Licença n.º 19/2010 
  
Processo n.º 1808/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição Henriques Pinto Gomes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua de São João lote 183 – Caneças 
Data de despacho: 11.12.09 
Licença n.º 20/2010 
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 Processo n.º 9553/OP/GI 
Nome: Maria dos Anjos  
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Sítio da Várzea – Rua Aquilino Ribeiro lote 44 – 
Ramada 
Data de despacho: 18.12.09 
Licença n.º 21/2010 
  
Processo n.º 8936/OP/GI 
Nome: Paulo Botelho & Carlos Rodrigues, Construções E 
Reparação de Edifícios, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal S. Sebastião – Rua Cidade de Rio Maior lote 250 
– Famões 
Data de despacho: 28.12.09 
Licença n.º 22/2010 
  
Processo n.º 9979/OP/GI 
Nome: Luís da Silva e Ricardo Nuno Dias Silva 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua da Paz lote 628 – Caneças 
Data de despacho: 28.12.09 
Licença n.º 23/2010 
  
Processo n.º 10131/OP/GI 
Nome: Júlio da Costa 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º da Mimosa – Rua Central lote 61 – Odivelas 
 
Data de despacho: 28.12.09 
Licença n.º 24/2010 
  
Processo n.º 8256/OP/GI 
Nome: Adelino da Silva Pedro 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Sol Nascente – Rua Augusto Amaral lote 100 – 
Famões 
Data de despacho: 28.12.09 
Licença n.º 25/2010 
  
Processo n.º 3865/OP/GI 
Nome: Rui Duarte Alves 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Trigache Centro – Rua Laura Aires lote 28 – Famões 
Data de despacho: 28.12.09 
Licença n.º 26/2010 
  
Processo n.º 8154/OP/GI 
Nome: Maria Manuela Ferreira Nunes Calhabeu de Sousa 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º da Condessa – Rua Humberto Madeira lote 59 – 
Pontinha 
Data de despacho: 28.12.09 
Licença n.º 27/2010 
  
Processo n.º 10475/CP/OP/GI 
Nome: José Carlos Teixeira de Carvalho 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Trigache Sul – Rua de Santo António lote 23 – 
Famões 
Data de despacho: 28.12.09 
Licença n.º 28/2010 
  
Processo n.º 107/OP/GI 
Nome: Rogério Porfírio Cardoso 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 

Local: B.º Casal Novo – Rua da Figueirinha lote 596 L – 
Caneças 
Data de despacho: 28.12.09 
Licença n.º 29/2010 
  
Processo n.º 1931/OP 
Nome: Trei – Tenglemann Real Estate Internacional Portugal, 
Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Várzea dos Pombais – Horta do Freixinho – Odivelas 
Data de despacho: 11.12.09 
Licença n.º 30/2010 
  
Processo n.º 9065/OP 
Nome: José Francisco Pereira Eusébio 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua da Pedreira lote 624 – Caneças 
Data de despacho: 28.12.09 
Licença n.º 31/2010 
 
Processo n.º 7163/OP/GI 
Nome: Manuel António de Almeida Marques 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua José Malhoa lote 1004 – Famões 
Data de despacho: 28.12.09 
Licença n.º 32/2010 
  
Processo n.º 7646/ÕP/GI 
Nome: Ricardo Miguel da Silva Martins 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal dos Apréstimos – Rua Alfredo Keil lote 2 – 
Ramada 
Data de despacho: 09.06.09 
Licença n.º 33/2010 
 
 Processo n.º 10294/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Manuel Nunes Penim do Vale 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Vale Pequeno – Rua Aquilino Ribeiro lote 294 – 
Pontinha 
Data de despacho: 11.12.09 
Licença n.º 34/2010 
  
Processo n.º 8765/OP/GI 
Nome: José Ferreira Botelho 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal da Silveira – Rua de São Cristóvão lote 824 – 
Famões 
Data de despacho: 28.12.09 
Licença n.º 35/2010 
  
Processo n.º 7249/OP/GI 
Nome: Aníbal M. Marques Macieira e André Pires Nunes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua Sacadura Cabral lote 1192 – 
Caneças 
Data de despacho: 29.07.08 
Licença n.º 36/2010 
  
Processo n.º 5491/OP/GI 
Nome: Fausto da Silva Bastos 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Quinta do Castelo – Rua dos Lusitanos lote 24 – 
Ramada 
Data de despacho: 11.12.09 
Licença n.º 37/2010 
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Processo n.º 10153/CP/OP/GI 
Nome: António Nunes Valente 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua Alexandre Herculano lote 136 – 
Caneças 
Data de despacho: 20.01.10 
Licença n.º 38/2010 
  
Processo n.º 8489/OP/GI 
Nome: Emblemática – Construção Civil, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Trigache Norte – Rua Marquesa D’Alorna lote 290 – 
Famões 
Data de despacho: 20.01.10 
Licença n.º 39/2010 
  
Processo n.º 8142/OP/GI 
Nome: Fernando dos Santos Cardoso 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal do Bispo – Rua 6 de Abril lote 260 – Famões 
Data de despacho: 20.01.10 
Licença n.º 40/2010 
  
Processo n.º 36067/OCP/OC 
Nome: José Sequeira Fernandes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Alto das Arroteias – Rua dos Amieiros lote 76 – 
Caneças 
Data de despacho: 28.12.09 
Licença n.º 41/2010 
  
Processo n.º 10233/CP/OP/GI 
Nome: José Joaquim da Silva Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua Ivone Silva lote 802 – Famões 
Data de despacho: 28.12.09 
Licença n.º 42/2010 
 
Processo n.º 10006/OP/GI 
Nome: Silvino Dias dos Reis 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Sol Nascente – Rua Augusto Amaral lote 107 – 
Famões 
Data de despacho: 28.12.09 
Licença n.º 43/2010 
  
Processo n.º 4856/OP 
Nome: Sociedade de Construções Alves e Machado, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 36 – Ramada 
Data de despacho: 27.01.10 
Licença n.º 44/2010 
  
Processo n.º 2011/OP/GI 
Nome: Paulo Cândido Barrento Rente 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º da Condessa – Rua Eugénio Salvador lote 38 – 
Pontinha 
Data de despacho: 28.12.09 
Licença n.º 45/2010 
  
Processo n.º 9064/OP/GI 
Nome: António Rodrigo, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal do Bispo – Rua do Miradouro lote 226 – 
Famões 
Data de despacho: 20.01.2010 

Licença n.º 46/2010 
 
 
 
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 
Municipal de Odivelas, pelo despacho n.º 136/PRES/09, 
de 11 de Novembro, nos termos da Informação n.º 
5/DGOU/AS, de 2010.01.29, durante mês de Janeiro de 
2010: 
 
Processo n.º 11154/CP/OP/GI 
Nome: Alzira de Oliveira  
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Tomada da Amoreira – Rua José Rodrigues Miguéis 
lote 74 – Ramada 
Data de despacho: 29.10.09 
Comprovativo n.º 1/2010 
  
Processo n.º 11251/CP/OP 
Nome: Condomínio do Prédio do Largo Marechal Carmona 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: Largo Marechal Carmona nº 4 – Odivelas 
Data de despacho: 23.11.09 
Comprovativo n.º 2/2010 
  
Processo n.º 10878/CP/OP/GI 
Nome: Victor Manuel Francisco Franco 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Moinho do Baeta – Rua Joaquim da Cunha Roque 
lote 26 – Caneças 
Data de despacho: 23.11.09 
Comprovativo n.º 3/2010 
  
Processo n.º 5005/OP 
Nome: Silva & João Oliveira, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 15 – Ramada 
Data de despacho: 28.12.09 
Comprovativo n.º 4/2010 
  
Processo n.º 7168/OP/GI 
Nome: António da Silva Joaquim 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Vale Pequeno – Rua Ilha da Madeira lote 223 – 
Pontinha 
Data de despacho: 20.09.09 
Comprovativo n.º 5/2010 
  
Processo n.º 11214/CP/OP/GI 
Nome: José Maria Alexandre 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua Marquês de Pombal lote 335 – 
Caneças 
Data de despacho: 23.10.09 
Comprovativo n.º 6/2010 
  
Processo n.º 11904/CP/OP/GI 
Nome: Artur Simões Lopes 
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Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua do Casal Novo lote 375 – Caneças 
Data de despacho: 23.11.09 
Comprovativo n.º 7/2010 
  
Processo n.º 10992/CP/OP/GI 
Nome: Brilhantino de Jesus Carvalho 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua nova de Massapês lote 1115 – 
Caneças 
Data de despacho: 24.11.09 
Comprovativo n.º 8/2010 
  
Processo n.º 11150/CP/OP/GI 
Nome: Leonel de Lemos Coroado 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua 10 de Junho lote 1167 – Caneças 
Data de despacho: 24.11.09 
Comprovativo n.º 9/2010 
  
Processo n.º 5365/OP 
Nome: Construções Perfilverde, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 85 – Ramada 
Data de despacho: 01.10.09 
Comprovativo n.º 10/2010 
 
 Processo n.º 11054/CP/OP 
Nome: Leonel Moita André 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: Quinta do Segulim lote AE 27 – Famões 
Data de despacho: 09.10.09 
Comprovativo n.º 11/2010 
  
Processo n.º 4932/OP 
Nome: Luís da Conceição Simões – Construção Civil, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: Avenida Luís de Camões lote 1 – Famões 
Data de despacho: 14.10.08 
Comprovativo n.º 12/2010 
  
Processo n.º 10628/CP/OP/GI 
Nome: Arlindo António do Vale Brotas 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua da Gaia lote 1106 – Caneças 
Data de despacho: 17.03.09 
Comprovativo n.º 13/2010 
  
Processo n.º 10501/CP/OP/GI 
Nome: Albino Rodrigues de Sousa 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º da Milharada – Rua Elina Guimarães lote 115 – 
Pontinha 
Data de despacho: 30.01.09 
Comprovativo n.º 14/2010 
  
Processo n.º 11297/CP/OP/GI 
Nome: Mário Dias de Carvalho 

Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Novo St.º Eloy – Rua Sacadura Cabral lote 82 – 
Pontinha 
Data de despacho: 11.12.09 
Comprovativo n.º 15/2010 
  
Processo n.º 11111/CP/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Lopes Matias 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º dos Pedernais – Rua dos Pastores lote B-90 – Ramada 
Data de despacho: 29.10.09 
Comprovativo n.º 16/2010 
  
Processo n.º 149/OP/GI 
Nome: Ernesto de Melo Alves de Moura 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Vale Grande – Rua Cidade de Loures lote 463 – 
Pontinha 
Data de despacho: 11.12.09 
Comprovativo n.º 17/2010 
  
Processo n.º 7574/OP/GI 
Nome: Manuel Maximiano Martins dos Santos 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Trigache Norte – Rua Soares dos Reis lote 102 – 
Famões 
Data de despacho: 23.11.09 
Comprovativo n.º 18/2010 
  
Processo n.º 11323/CP/OP/GI 
Nome: António Paulo de Almeida Teixeira 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua de São José lote 852 – Famões 
Data de despacho: 15.12.09 
Comprovativo n.º 19/2010 
  
Processo n.º 10350/CP/OP 
Nome: Maria do Rego Gonçalves Pereira 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: Quinta das Pretas – Av. Ary dos Santos lote 11 – Famões 
Data de despacho: 15.12.09 
Comprovativo n.º 20/2010 
  
Processo n.º 11055/CP/OP/GI 
Nome: Rogério Pires de Loureiro 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua Actor Ribeirinho lote 1016 – 
Famões 
Data de despacho: 11.12.09 
Comprovativo n.º 21/2010 
  
Processo n.º 11294/CP/OP/GI 
Nome: Pedernais, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Sol Nascente – Rua 16 de Abril lote 269 – Famões 
Data de despacho: 29.12.09 
Comprovativo n.º 22/2010 
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Processo n.º 10763/CP/OP/GI 
Nome: José Luís Antunes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal da Silveira – Rua do Laranjal lote 928 – Famões 
Data de despacho: 09.06.09 
Comprovativo n.º 23/2010 
  
Processo n.º 11295/CP/OP/GI 
Nome: Pedernais, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Sol Nascente – Rua 16 de Abril lote 270 – Famões 
Data de despacho: 28.12.09 
Comprovativo n.º 24/2010 
  
Processo n.º 11293/CP/OP/GI 
Nome: Pedernais, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Sol Nascente – Rua 16 de Abril lote 164 – Famões 
Data de despacho: 28.12.09 
Comprovativo n.º 25/2010 
  
Processo n.º 11292/CP/OP/GI 
Nome: Pedernais, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Sol Nascente – Rua 16 de Abril lote 163 – Famões 
Data de despacho: 28.12.09 
Comprovativo n.º 26/2010 
  
Processo n.º 11291/CP/OP/GI 
Nome: Pedernais, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Sol Nascente – Rua 16 de Abril lote 162 – Famões 
Data de despacho: 28.12.09 
Comprovativo n.º 27/2010 
  
Processo n.º 11435/D 
Nome: Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás 
Natural de Lisboa, S.A. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: Escola E.B. 2-3 Gonçalves Crespo – Estrada Municipal 
542 – Pontinha 
Data de despacho: 28.12.09 
Comprovativo n.º 28/2010 
  
Processo n.º 11349/D 
Nome: Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás 
Natural de Lisboa, S.A. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de Santo Estêvão – Famões 
Data de despacho: 15.12.09 
Comprovativo n.º 29/2010 
  
Processo n.º 11343/D 
Nome: Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás 
Natural de Lisboa, S.A. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Fernão Lopes – Caneças 
Data de despacho: 11.12.09 
Comprovativo n.º 30/2010 

 Processo n.º 11443/D 
Nome: Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás 
Natural de Lisboa, S.A. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Central - Odivelas 
Data de despacho: 11.12.09 
Comprovativo n.º 31/2010 
  
Processo n.º 2898/OP/GI 
Nome: Adelino Brigas Fernandes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Tomada da Amoreira – Rua Teixeira Gomes lote 68 – 
Ramada 
Data de despacho: 31.03.09 
Comprovativo n.º 32/2010 
  
Processo n.º 10849/CP/OP/GI 
Nome: Américo Ribeiro Gaspar 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua do Brasil lote 261 – Caneças 
Data de despacho: 28.12.09 
Comprovativo n.º 33/2010 
  
Processo n.º 8902/OP/GI 
Nome: Amélia Rosa Piteira da Estalagem 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua da Gaia lote 1084 – Caneças 
Data de despacho: 23.12.09 
Comprovativo n.º 34/2010 
  
Processo n.º 10794/CP/OP/GI 
Nome: Artur de Oliveira António 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua do Brasil lote 261-A – Caneças 
Data de despacho: 09.11.09 
Comprovativo n.º 35/2010 
  
Processo n.º 11196/CP/OP/GI 
Nome: António Morais Vieira de Aguiar 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua da Pedreira lote 239 – Caneças 
Data de despacho: 05.01.2010 
Comprovativo n.º 36/2010 
  
Processo n.º 11106/CP/OP/GI 
Nome: António da Cunha Vaz 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal do Bispo – Tv. Barbos du Bocage lote 415 – 
Famões 
Data de despacho: 04.08.09 
Comprovativo n.º 37/2010 
  
Processo n.º 10967/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Lurdes Ramos 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua da Paz lote 95 – Caneças 
Data de despacho: 04.08.09 
Comprovativo n.º 38/2010 
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Processo n.º 10640/CP/OP/GI 
Nome: Pedro Alexandre Marques Mendes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º da Milharada – Rua Maria Amália Vaz de Carvalho 
lote 105 – Pontinha 
Data de despacho: 02.03.09 
Comprovativo n.º 39/2010 
  
Processo n.º 10448/CP/OP/GI 
Nome: Luís Marques Cardoso 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Castelo Poente – Rua Idade da Pedra lote 62 – 
Ramada 
Data de despacho: 31.03.09 
Comprovativo n.º 40/2010 
  
Processo n.º 10731/CP/OP/GI 
Nome: Construalvelos – Obras Públicas e Construção Civil, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Trigache Norte – Av. da Liberdade lote 85 – Famões 
Data de despacho: 26.06.09 
Comprovativo n.º 41/2010 
  
Processo n.º 9612/OP/GI 
Nome: Arlindo José de Sousa 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º da Milharada – Rua Vieira da Silva lote 52 – Pontinha 
Data de despacho: 11.12.09 
Comprovativo n.º 42/2010 
 
 
 
Despachos exarados pela Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, no âmbito do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, nos termos da Informação n.º 
6/DDGOU/AS, de 2010.01.29, durante o mês de Janeiro de 
2010: 
 
Nº Processo : 11196/CP/OP/GI 
Nome : António Morais Vieira de Aguiar 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua da Pedreira lote 239, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 05.01.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 10951/D 
Nome : Zon TV Cabo 
Assunto : Outras operações urbanísticas 
Local : Rua 25 de Abril - Famões 
Data do Despacho : 05.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 7203/D 
Nome : Novis Telecom, S.A. 
Assunto : Cancelamento de garantia bancária 
Local : Rua Aquilino Ribeiro e Rua Luís de Camões – Póvoa St.º 
Adrião 
Data do Despacho : 05.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11327/OP 
Nome : Rui Miguel Sousa dos Santos 
Assunto : Licença administrativa 

Local : Rua Fontainha das Pias - Caneças 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Aprovar o projecto de arquitectura 
 
Nº Processo : 2801/LO 
Nome : Transverso – Construções Civis e Urbanismo, S.A. 
Assunto : Pedido de prestação de caução através de hipoteca de 
lotes 
Local : Rua Comandante Sacadura Cabral - Ramada 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 2383/OP 
Nome : Credifilis – Empreendimentos Imobiliários, S.A. 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Urb. Colinas do Cruzeiro zona 8 lote 13 - Odivelas 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 8177/OP 
Nome : Benigno Periquito de Matos 
Assunto : Prorrogação de prazo para emissão de alvará de 
licença de construção 
Local : Rua Virgílio Ferreira lote 36 - Caneças 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10654/IP/ED 
Nome : Casa de Repouso e Enfermagem Portuguesa 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Rua Major Rosa Bastos nº 23 - Caneças 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Indeferir 
 
Nº Processo : 3976/LO 
Nome : Construções António Sousa e Silva, Lda. 
Assunto : Pedido de prestação de caução através de hipoteca de 
lotes 
Local : Rua Almirante Gago Coutinho - Ramada 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : EDOC/2009/77592 
Nome : EDP Distribuição – Energia, S.A. 
Assunto : Outras operações urbanísticas 
Local : Rua Heróis de Mucaba bloco 1 e 2 - Pontinha 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : EDOC/2009/77767 
Nome : EDP Distribuição – Energia, S.A. 
Assunto : Outras operações urbanísticas 
Local : Rua Dr. Sidónio Pais - Odivelas 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : EDOC/2009/77784 
Nome : EDP Distribuição – Energia, S.A. 
Assunto : Outras operações urbanísticas 
Local : Rua da Carochia nº 9003, B.º da Carochia - Ramada 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 4389/OP 
Nome : Giromaq, Lda. 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Rua Major Caldas Xavier - Odivelas 
Data do Despacho : 20.01.10 
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Teor do Despacho : Aprovar as alterações ao projecto de 
arquitectura 
 
Nº Processo : 11430/OP 
Nome : Botelho e Bernardo, Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Alto dos Sinais - Caneças 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11360/CP/OP 
Nome : José Afonso Pedrosa 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Quinta do Segulim lote AE 24 – Famões 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 3218/OP 
Nome : Arménio Duarte Jorge 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Rua Dr. Sidónio Pais - Odivelas 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Aprovar as alterações ao projecto de 
arquitectura 
 
Nº Processo : 10734/OP 
Nome : Vasco Alexandre dos Santos Cardoso 
Assunto : Prorrogação de prazo para apresentar os projectos de 
especialidades 
Local : Rua Palmira Bastos nº 20 - Ramada 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11918/OCP/OC 
Nome : António da Silva Alves 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Columbano Bordalo Pinheiro lote 131, B.º Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : EDOC/2009/72458 
Nome : EDP 
Assunto : Outras operações urbanísticas 
Local : Bairro Pinhal Verde lote 51 - Caneças 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 8791/OP/GI 
Nome : João M. D. Santos – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua D. António Ferreira Nunes lote 103, B.º Granjas 
Novas - Ramada 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 8788/OP/GI 
Nome : João M. D. Santos – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua D. António Ferreira Nunes lote 100, B.º Granjas 
Novas - Ramada 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11391/OP/GI 
Nome : António Ferreira Gomes 
Assunto : Licenciamento condicionado 

Local : Rua Bernardo Santareno lote 109, B.º Alto de Famões - 
Famões 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Aprovar o projecto de arquitectura 
 
Nº Processo : 9124/OP/GI 
Nome : José Augusto Nobre e Outra 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Bairro Moinho do Baeta lote 148 - Caneças 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9125/OP/GI 
Nome : Isabel Maria Fernandes Leal 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Bairro Moinho do Baeta - Caneças 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11167/CP/OP/GI 
Nome : Francisco Amador Ribeiro 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua São Gabriel lote 116, B.º Trigache Sul - Famões 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11298/CP/OP/GI 
Nome : Serafim Augusto do Nascimento  
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Bairro das Sete Quintas lote 97 - Caneças 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Rejeitar 
 
Nº Processo : 10906/D/PUB 
Nome : Farmácia D. João V, Unipessoal 
Assunto : Pedido de isenção de taxas de publicidade 
Local : Av. Magalhães Coutinho zona 5 lote 13, Colinas do 
Cruzeiro - Odivelas 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10840/D/PUB 
Nome : Farmácia Chinde 
Assunto : Pedido de isenção de taxas de publicidade 
Local : Av. Amália Rodrigues lote 63 loja Dta., Jardim da 
Amoreira - Ramada 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10153/CP/OP/GI 
Nome : António Nunes Valente 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Alexandre Herculano lote 163, Casal Novo - 
Caneças 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir  
 
Nº Processo : 11484/D/OVP 
Nome : Jicula Messo - Comércio, Importação e Exportação, 
Lda. 
Assunto : Ocupação de via pública 
Local : Rua de Nampula nº 5 - Odivelas 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Autorizar 
 
Nº Processo : 31580/OCP/OC 
Nome : Sociedade de Construção OTA 98 
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Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Santo Eloy - Pontinha 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9064/OP/GI 
Nome : António Rodrigues, Lda. 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua do Miradouro lote 226, B.º Casal do Bispo - Famões 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 8489/OP/GI 
Nome : Emblemática – Construção Civil, Lda. 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Marquesa D’Alorna lote 290, B.º Trigache Norte – 
Famões  
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 8142/OP/GI 
Nome : Fernando dos Santos Cardoso 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua 6 de Abril lote 260, B.º Casal do Bispo – Famões 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 7941/OP/GI 
Nome : Constantino Ribeiro 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Alves Redol lote 70, B.º das Sete Quintas - Caneças 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9150/OP/GI 
Nome : António Ferreira 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Gil Eanes lote 162, Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9235/OP/GI 
Nome : João Francisco Palma 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua 5 de Setembro lote 1226 - Caneças 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11369/D/V 
Nome : P. Medidas 
Assunto : Pedido de vistoria 
Local : Rua Comandante Sacadura Cabral nº 27 - Ramada  
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Homologar o Auto de Vistoria 
 
Nº Processo : 9525/OP/GI 
Nome : José Lopes Coroado 
Assunto : Pedido de vistoria para constituição de Propriedade 
Horizontal 
Local : Rua Gil Eanes lote 158, Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Determinar a constituição de Propriedade 
Horizontal 
 
Nº Processo : 2462/OP 
Nome : Industrial de Construção J. Gomes, Lda. 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 

Local : Urb. Colinas do Cruzeiro zona 4 lote 22 - Odivelas 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Autorizar a prorrogação 
 
Nº Processo : 9588/OP 
Nome : António Duarte Júnior e Outra 
Assunto : Pedido de vistoria para constituição de Propriedade 
Horizontal 
Local : Beco 20 de Dezembro nº 1 – Caneças  
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Determinar a constituição de Propriedade 
Horizontal 
 
Nº Processo : 8672/OP 
Nome : Flor do Sol - Construções, Lda. 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 
Local : Rua Major Caldas Xavier nº 51 - Odivelas 
Data do Despacho : 20.01.10 
Teor do Despacho : Autorizar a prorrogação 
 
Nº Processo : 4856/OP 
Nome : Sociedade de Construções Alves e Machado, Lda. 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Urb. Jardim da Amoreira lote 36 - Ramada 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10795/CP/OP/GI 
Nome : António Ernesto Moisés 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua António Aleixo lote 665, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11441/CP/OP/GI 
Nome : Vítor Carlos Rodrigues da Cunha Oliveira 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Av. Luís de Camões lote 36, B.º Quinta das Pretas - 
Famões 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 9807/OP 
Nome : O Lar Ferroviário – Cooperativa de Habitação e 
Construção, CRL 
Assunto : Autorização de alteração de utilização 
Local : Urb. da Arroja lote 5 - Odivelas 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Indeferir 
 
Nº Processo : 11322/CP/OP/GI 
Nome : Fernando Jorge da Costa Domingues Mendes 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Bairro Novo das Queimadas lote 62 - Famões 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 3282/OP/GI 
Nome : Silvestre da Silva Rodrigues 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua António Sérgio lote 28, B.º das Sete Quintas - 
Caneças 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9804/OP/GI 
Nome : Ana Isabel de Jesus Duarte de Almeida 
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Assunto : Pedido de prorrogação de prazo 
Local : Rua Adriano Correia de Oliveira lote 75, B.º Encosta do 
Mourigo - Famões 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 5016/OP 
Nome : Construções Unigomes, Lda. 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Rua Comandante Sacadura Cabral lote 3 - Ramada 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9795/OP/GI 
Nome : Maria Eduarda Dias Pedro Courdent 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Estrada Municipal lote 1, Vale Pequeno - Pontinha 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11488/IP/ED 
Nome : Eurico Bonifácio Ferreira 
Assunto : Informação prévia 
Local : Rua Soeiro Pereira Gomes lote 863, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Parecer favorável 
 
Nº Processo : 6673/OP/GI 
Nome : António Conceição Barata Luís e Amável dos Santos A. 
S. Barata 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua de Santo António lote 7, B.º Trigache Sul - Famões 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10622/CP/OP/GI 
Nome : Construções Araújo e Machado, Lda. 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 
Local : Rua Amadeu de Sousa Cardoso lote 95, Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Autorizar a prorrogação 
 
Nº Processo : 9897/OP/GI 
Nome : Manuel Nunes Saraiva 
Assunto : Pedido de prorrogação do prazo 
Local : Rua Jaime Cortesão lote 64, B.º Encosta do Mourigo - 
Famões 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 211131/OCP 
Nome : Pastelaria Belita, Lda. 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Rua Jorge Sena nº 3 - Odivelas 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10927/D/V 
Nome : Maria do Carmo Sobral 
Assunto : Pedido de vistoria 
Local : Rua do Moinho da Arroja - Viv. Moreira cave Esq., 
Arroja - Odivelas 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Homologar o Auto de Vistoria 
 

Nº Processo : 46796/RC 
Nome : Comissão de Administração Conjunta do Bairro 
Assunto : Vistoria para verificação das obras de urbanização 
Local : Bairro Quinta das Canoas - Pontinha 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Homologar o Auto de Vistoria 
 
Nº Processo : 11080/D/V 
Nome : Alves e Gabriel, Lda. 
Assunto : Determinação de execução de obras de conservação 
Local : Rua Almirante Gago Coutinho nº 3, R/C Dto. – Póvoa 
de Santo Adrião 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Notificar para a execução de obras 
 
Nº Processo : 11081/D/V 
Nome : Emília Piedade e Trindade, Lda. 
Assunto : Determinação de execução de obras de conservação 
Local : Rua Almirante Gago Coutinho nº 3 – Póvoa de Santo 
Adrião 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Notificar para a execução de obras 
 
Nº Processo : 11367/D/V 
Nome : Maria Odete Abreu Barreiro 
Assunto : Pedido de vistoria 
Local : Rua José Malhoa nº 18, 4º Dto. - Odivelas 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Homologar o Auto de Vistoria 
 
Nº Processo : 11176/D/V 
Nome : Maria Isabel Rodrigues Morais do Amaral Videira 
Assunto : Pedido de vistoria 
Local : Rua Mário Sacramento nº 7 – Póvoa de Santo Adrião 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Homologar o Auto de Vistoria 
 
Nº Processo : 9228/Antigo 
Nome : Francisco Alves 
Assunto : Pedido de vistoria para constituição de Propriedade 
Horizontal 
Local : Quinta do Rio da Presa lote 13 - Caneças 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Homologar o Auto de Vistoria 
 
Nº Processo : 11350/D/OVP 
Nome : Vasco Azinhais Tavares 
Assunto : Ocupação de via pública 
Local : Rua São Tomé e Príncipe nº 27 – Olival Basto 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Autorizar 
 
Nº Processo : 9862/OP/GI 
Nome : Fernando dos Santos Cardoso 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua 6 de Abril lote 260, B.º Casal do Bispo - Famões 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11282/CP/OP/GI 
Nome : Maria Engrácia Faustino 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Bairro Novo de Santo Eloy lote 81 – Pontinha  
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Rejeitar 
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Nº Processo : 8968/OP/GI 
Nome : Conceição de Resende  
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Bairro Tomada da Amoreira lote 67 - Ramada 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 8037/OP/GI 
Nome : José Manuel Nunes Henriques e Cassilda Nunes 
Henriques 
Assunto : Pedido de prorrogação de prazo 
Local : Bairro das Granjas Novas Impasse F1 lote 54 - Ramada 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 7755/OP/GI 
Nome : Maria Emília Afonso 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Eng.º Duarte Pacheco lote 601, B.º Casal da Silveira 
- Famões 
Data do Despacho : 27.01.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
 
 

 

OBRAS MUNICIPAIS E TRANSPORTES 
 

 
 
Decisões tomadas pelo Director do Departamento de Obras 
Municipais e Transportes, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo despacho n.º 1/VHM/2009, pelo Chefe de 
Divisão dos Transportes e Oficinas, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo despacho n.º 8/2009/DOMT/LJ, pelo Chefe 
da Divisão de Instalações e Equipamentos Colectivos, ao abrigo 
das competências subdelegadas pelo despacho n.º 
5/2009/DOMT/LJ, nos termos da Informação n.º 
Interno/2010/243, de 2010.01.07, referente ao período de 6 de 
Novembro de 2009 a 6 de Janeiro de 2010:  
 
Decisões tomadas pelo Director do Departamento de Obras 
Municipais e Transportes, Eng.º Luís Jorge, ao abrigo de 
competências subdelegadas pelo Sr. Vereador Hugo Martins, 
(Despacho n.º 1/VHM/2009)  

 
Assunto: Proposta aquisição e colocação de termoacumulador 
nas instalações do CURPIO - Folha de Obra n.º 
625/DIEM/SOAD/2009, com uma estimativa de custos de 
768,60€, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
com a informação n.º Interno/2009/13994 de 06/11/2009 – 
EDOC/2009/69211. 
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
De acordo. Ao DGAF/DA 
Data de decisão: 25/11/2009 
 
Assunto: Proposta de aquisição de fechaduras nos armários - 
Folha de Obra n.º 591/DIEM/SOAD/2009, com uma 
estimativa de custos de 14,74€, ao qual acresce o IVA à taxa legal 
em vigor, de acordo com a informação n.º Interno/2009/14212 
de 2009-11-12– EDOC/2009/69211. 
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
De acordo.  
Data de decisão: 09/12/2009 
 
Assunto: Proposta de aquisição lâmpadas - Folha de Obra n.º 
576/DIEM/SOAD/2009, com uma estimativa de custos de 

705,79€, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
com a informação n.º Interno/2009/14202 de 2009-11-09– 
EDOC/2009/69213. 
Decisão do Director de Departamento – Eng.º Luís Jorge:  
De acordo 
Data de decisão: 10/12/2009 
 
Assunto: Proposta de aquisição de tomada - Folha de obra n.º 
371/DIEM/SOAD/2009, com uma estimativa de custos de 
8,00€ €, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
com a informação n.º Interno/2009/14514 de 2009-11-09– 
EDOC/2009/71748. 
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
De acordo 
Data de decisão: 26/11/2009 
 
Assunto: Proposta de aquisição de colocação de bloco que 
suporta uma placa de mármore - Folha de obra n.º 
506/DIEM/SOAD/2009., com uma estimativa de custos de 
14,50€, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
com a informação n.º Interno/2009/14512 de 20/11/2009 – 
EDOC/2009/71588. 
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
De acordo. Ao DGAF/DA 
Data de decisão: 26/11/2009 
 
Assunto: Proposta de aquisição de bloco que suporta uma placa 
de mármore - Folha de obra n.º 507/DIEM/SOAD/2009., com 
uma estimativa de custos de  25,00€, ao qual acresce o IVA à 
taxa legal em vigor, de acordo com a informação n.º 
Interno/2009/14508 de 20/11/2009 – EDOC/2009/71584. 
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
De acordo. Ao DGAF/DA 
Data de decisão: 26/11/2009 
 
Assunto: Proposta de aquisição de fechaduras - Folha de Obra 
n.º 519/DIEM/SOAD/2009.., com uma estimativa de custos de  
19,40€, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
com a informação n.º Interno/2009/14419 de 17/11/2009 – 
EDOC/2009/70570. 
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
De acordo. Ao DGAF/DA 
Data de decisão: 26/11/2009 
 
Assunto: Proposta de aquisição material para reparação dos 
carrinhos de processos - Folha de Obra n.º 
395/DIEM/SOAD/2009, com uma estimativa de custos de  
121,08€, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
com a informação n.º Interno/2009/14417 de 17/11/2009 – 
EDOC/2009/70572. 
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge: 
De acordo. Ao DGAF/DA 
Data de decisão: 26/11/2009 
 
Assunto: Proposta de aquisição material para substituição de 
lâmpadas - Folha de Obra n.º 134-1/DIEM/SOAD/2009, com 
uma estimativa de custos de  2,20€, ao qual acresce o IVA à taxa 
legal em vigor, de acordo com a informação n.º 
Interno/2009/14420 de 17/11/2009 – EDOC/2009/70574. 
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
De acordo. Ao DGAF/DA 
Data de decisão: 26/11/2009 
 
Assunto: Proposta de aquisição de material para intervenções 
várias no Centro de Recursos Sociais - Folha de obra n.º 
599/DIEM/SOAD/2009, com uma estimativa de custos de  
842,89€, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
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com a informação n.º Interno/2009/14897 de 30/11/2009 – 
EDOC/2009/72000. 
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
De acordo.  
Data de decisão: 03/12/2009 
 
Assunto: Proposta para instalação de sistema de iluminação - 
Folha de Obra n.º 614/DIEM/SOAD/2009, com uma 
estimativa de custos de 227,70€ , ao qual acresce o IVA à taxa 
legal em vigor, de acordo com a informação n.º 
Interno/2009/14210 de 12/11/2009 – EDOC/2009/72000. 
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
De acordo.  
Data de decisão: 10/12/2009 
 
Assunto: Proposta para aquisição e montagem: de 1 copo de 
óleo da cabina do elevador no n.º 1; de 1 acumulador de alarme 
de emergência e de 1 painel acrílico de iluminação no elevador 
n.º 2, sito na Av. Amália Rodrigues n.º 20, Odivelas., com uma 
estimativa de custos de : 260,00€, ao qual acresce o IVA à taxa 
legal em vigor, de acordo com a informação n.º 
Interno/2009/14346 de 16/11/2009 – EDOC/2009/71581. 
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
De acordo. Ao DGAF/DA 
Data de decisão: 26/11/2009 
 
Assunto: Proposta para aquisição material Anti-Graffiti., com 
uma estimativa de custos de 45,00€, ao qual acresce o IVA à taxa 
legal em vigor, de acordo com a informação n.º 
Interno/2009/14487 de 18/11/2009 – EDOC/2009/72384. 
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
De acordo. 
Data de decisão: 10/122009 
 
Assunto: Proposta para aquisição de materiais para reparação de 
várias escolas - Folha de Obra n.º 266/DIEM/SOAD/2009., 
com uma estimativa de custos de 157,40€, ao qual acresce o IVA 
à taxa legal em vigor, de acordo com a informação n.º 
Interno/2009/13871de 04/11/2009 – EDOC/2009/67227. 
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
De acordo. Ao DGAF/DA 
Data de decisão: 25/11/2009 
 
Assunto: Proposta para aquisição de materiais para retirada de 
maçanetas das portas - Folha de Obra n.º 
590/DIEM/SOAD/2009., com uma estimativa de custos de 
15,00€, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
com a informação n.º Interno/2009/14411 de 17/11/2009 – 
EDOC/2009/70580. 
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
De acordo. Ao DGAF/DA 
Data de decisão: 26/11/2009 
 
Assunto: Proposta para aquisição de materiais para Verificação 
das Portas do Pavilhão - Folha de Obra n.º 
335/DIEM/SOAD/2009., com uma estimativa de custos de 
189,86€ , ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
com a informação n.º Interno/2009/14213 de 12/11/2009 – 
EDOC/2009/69583. 
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
De acordo. Ao DGAF/DA 
Data de decisão: 26/11/2009 
 
Assunto: Proposta para aquisição de disjuntor - Folha de Obra 
n.º 601/DIEM/SOAD/2009, com uma estimativa de custos de 
56,50€, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo 

com a informação n.º Interno/2009/14425 de 17/11/2009 – 
EDOC/200970631. 
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
De acordo. Ao DGAF/DA 
Data de decisão: 25/11/2009 
 
Assunto: Proposta para aquisição de disjuntor - Folha de Obra 
n.º 601/DIEM/SOAD/2009, com uma estimativa de custos de 
56,50€, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
com a informação n.º Interno/2009/14425 de 17/11/2009 – 
EDOC/200970631. 
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
De acordo. Ao DGAF/DA 
Data de decisão: 25/11/2009 
 
Assunto: Proposta para aquisição de perfil metálico em Inox no 
Parque Infantil - Quinta das Dálias - Folha de Obra n.º 
602/DIEM/SOAD/2009., com uma estimativa de custos de 
310,60€, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
com a informação n.º Interno/2009/14877de 27/11/2009 – 
EDOC/2009/73705. 
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
De acordo. 
Data de decisão: 03/12/2009 
 
Assunto: Proposta para aquisição de liquido para tratamento do 
espelho de água do Jardim da Musica, com uma estimativa de 
custos de 187,20€, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, 
de acordo com o EDOC/2009/73705 de 03/12/2009. 
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
Ao DGAF/DA 
Data de decisão: 0314/12/2009 
 
Assunto: Proposta para aquisição de material para reparação de 
infiltrações - Folha de Obra n.º 564/DIEM/SOAD/2009, com 
uma estimativa de custos de 4,75€, ao qual acresce o IVA à taxa 
legal em vigor, de acordo com a informação n.º 
Interno/2009/14219 de 12/11/2009 – EDOC/2009/69544.  
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
De acordo. Ao DGAF/DA 
Data de decisão: 26/11/2009 
 
Assunto: Proposta para aquisição de material para retirada de 
torneiras - Folha de Obra n.º 498/DIEM/SOAD/2009, com 
uma estimativa de custos de 117,70€, ao qual acresce o IVA à 
taxa legal em vigor, de acordo com a informação n.º 
Interno/2009/14427 de 17/11/2009 – EDOC/2009/70576.  
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
De acordo. Ao DGAF/DA 
Data de decisão: 25/11/2009 
 
Assunto: Proposta para aquisição de material para diversas 
reparações na Biblioteca Municipal D. Dinis - Folha de obra n.º 
360/DIEM/SOAD/2009, com uma estimativa de custos de 
16,00€, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
com a informação n.º Interno/2009/14535 de 20/11/2009 – 
EDOC/2009/71745.  
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
De acordo. Ao DGAF/DA 
Data de decisão: 26/11/2009 
 
Assunto: Proposta para reparação/melhoramento do elevador da 
Biblioteca Municipal D. Dinis., com uma estimativa de custos de 
1.750,00€, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
com a informação n.º Interno/2009/13912 de 04/11/2009 – 
EDOC/2009/61022.  
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luis Jorge:  
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De acordo. Ao DGAF/DA 
Data de decisão: 25/11/2009 
Decisões tomadas pelo Chefe de Divisão dos Transportes e 
Oficinas, Eng.º Vitorino Rodrigues, ao abrigo de 
competências subdelegadas pelo Director do 
Departamento, (Despacho n.º 8/2009/DOMT/LJ)  
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para 
“Reparação e lavagem de estofos na viatura nº 1603 da Frota 
Municipal” à empresa “Pedro M. M. Monteiro”, pelo valor de 
“180,00€”, de acordo com a informação n.º 
Interno/2009/15013 – EDOC/2009/75274 de 2009.12.03 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. Vitorino Rodrigues: Autorizo a 
despesa. Ao DGAF/DA para dar continuidade ao 
procedimento. 
Data de decisão: 2009.12.09 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para “Aquisição 
de peças diversas para a viatura nº 1416 da Frota Municipal” à 
empresa “X-Car, S.A.”, pelo valor de “1.405,60€”, de acordo 
com a informação n.º Interno/2009/15226 – 
EDOC/2009/76551 de 2009.12.11 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. Vitorino Rodrigues: Autorizo a 
despesa. Ao DGAF/DA para dar continuidade ao 
procedimento. 
Data de decisão: 2009.12.11 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para 
“Reparação de tranca da Retro na viatura nº 2902 da Frota 
Municipal” à empresa “Entreposto Máquinas, S.A.”, pelo valor 
de “512,28€”, de acordo com a informação n.º 
Interno/2009/15301 – EDOC/2009/76878 de 2009.12.14 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. Vitorino Rodrigues: Autorizo a 
despesa. Ao DGAF/DA para dar continuidade ao 
procedimento.  
Data de decisão: 2009.12.14 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para “Aluguer 
de 3 autocarros para o dia 15 de Dezembro de 2009” à empresa 
“Lilaz, Lda.”, pelo valor de “472,50€”, de acordo com a 
informação n.º Interno/2009/15303 – EDOC/2009/76890 de 
2009.12.14 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. Vitorino Rodrigues: Autorizo a 
despesa. Ao DGAF/DA para dar continuidade ao procedimento 
Data de decisão: 2009.12.14 
 
 
Decisões tomadas pelo Chefe de Divisão Instalações e 
Equipamentos Colectivos, Eng.º António Lopes, ao abrigo 
de competências subdelegadas pelo Director do 
Departamento, (Despacho n.º 5/2009/DOMT/LJ)  
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 305/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
lâmpadas fundidas no auditório da Biblioteca Municipal D. 
Dinis, com estimativa de encargos no valor de 98,28€ ao qual 
acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2009/14847 de 27-11-2009 - EDOC/2009/71720. 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 11/12/2009 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 589/DIEM/SOAD/2009 - Colocação de 

campainha na Escola JI Roque Gameiro, com estimativa de 
encargos no valor de 20,35€ ao qual acresce o IVA à taxa legal 
em vigor, de acordo com informação Interno/2009/14849 de 
27-11-2009 - EDOC/2009/71512. 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 11/12/2009 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 544/DIEM/SOAD/2009 - Colaboração da 
SOAD na mudança de postos de trabalho no Gabinete da 
Protecção Civil, com estimativa de encargos no valor de 11,40€ 
ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com 
informação Interno/2009/14868 de 27-11-2009 - 
EDOC/2009/73522 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 11/12/2009 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 451/DIEM/SOAD/2009 - Verificação dos 
estores do balcão geral na SSC do DGOU, com estimativa de 
encargos no valor de 165,00€ ao qual acresce o IVA à taxa legal 
em vigor, de acordo com informação Interno/2009/14869 de 
27-11-2009 -  EDOC/2009/72007. 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 11/12/2009 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 481/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
várias lâmpadas no Centro de Exposições, com estimativa de 
encargos no valor de 578,10€ ao qual acresce o IVA à taxa legal 
em vigor, de acordo com informação Interno/2009/15283 de 
11-12-2009 - EDOC/2009/73520. 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 11/12/2009 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 646/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
várias lâmpadas nos Paços do Concelho – Quinta da Memória, 
com estimativa de encargos no valor de 1.335,82€  ao qual 
acresce o IVA à taxa legal em vigor., de acordo com informação 
Interno/2009/15491 de 17-12-2009 - EDOC/2009/76687 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 22/12/2009 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 334/DIEM/SOAD/2009 - Reparação das 
grelhas das churrasqueiras colocadas no Pinhal da Paiã, com 
estimativa de encargos no valor de 57,34€ ao qual acresce o IVA 
à taxa legal em vigor., de acordo com informação 
Interno/2009/15501 de 17-12-2009- EDOC/2009/74416 
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Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 22/12/2009 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 332/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
fechaduras de blocos de gaveta da DRIAC, com estimativa de 
encargos no valor de 34,75€ ao qual acresce o IVA à taxa legal 
em vigor, de acordo com informação Interno/2009/15525 de 
18-12-2009- EDOC/2009/74391 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 22/12/2009 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 8521/DIEM/SOAD/2009 - Colocação de 
projectores no Pavilhão da Escola Secundária Pedro 
Alexandrino, com estimativa de encargos no valor de 125,00€ ao 
qual acresce o IVA à taxa legal em vigor., de acordo com 
informação Interno/2009/15577 de 21-12-2009 - 
EDOC/2009/74428 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 22/12/2009 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 672/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
lâmpadas na Casa da Juventude, com estimativa de encargos no 
valor de 22,20€ ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor., de 
acordo com informação Interno/2009/15587 de 21-12-2009 - 
EDOC/2009/76453 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 22/12/2009 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 559/DIEM/SOAD/2009 - Verificação do 
estado de funcionamento dos relógios dos ventiladores na 
DOMT/Arroja, com estimativa de encargos no valor de 35,40€ 
ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor., de acordo com 
informação Interno/2009/15637 de 22-12-2009 - 
EDOC/2009/74431 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 22/12/2009 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para de aquisição de material de 
iluminação para os elevadores localizados, sito na Av. Amália 
Rodrigues n.º 20, com estimativa de encargos no valor de 
260,00€ (duzentos e sessenta euros), ao qual acresce o IVA à 
taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2009/14370 de 16/11/20009 - EDOC/2009/72344. 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 11/12/2009 
 

Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição e montagem de 1 
compressor no sistema AVAC do Centro de Dados do GISC, 
sito na Rua Laura Alves n.º 13, Odivelas, instalação I-24, com 
estimativa de encargos no valor de 1.000,00€ (mil euros), ao qual 
acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2009/14423 de 17/11/20009 - EDOC/2009/72557. 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 11/12/2009 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para contrato de manutenção 
simples ao equipamento AVAC instalado no Centro de Artes e 
Ofícios – CAO'S, sito na Praceta Sacadura Cabral, n.º 7, 
Pombais, 2675-515, em Odivelas, com estimativa de encargos no 
valor de 400,00€ € (quatrocentos euros) ao ano e 1.200,00€ (mil 
e duzentos euros) a três anos, ao qual acresce o IVA à taxa legal 
em vigor, de acordo com informação Interno/2009/14475 de 
18/11/20009 - EDOC/2009/72750. 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 11/12/2009 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para de contrato de manutenção 
simples ao equipamento AVAC instalado no Armazém da DA, 
sito na Rua Correia Garção, Lote 11, 2675-521, em Odivelas, 
com estimativa de encargos no valor de 50,00€ (cinquenta euros) 
ao ano e 150,00€ (cento e cinquenta euros) a três anos, ao qual 
acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2009/15047 de 03/12/20009 - EDOC/2009/75655. 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 11/12/2009 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição e montagem de 8 
botões de comando no sistema AVAC da Biblioteca Municipal 
D. Dinis (BMDD), sito na Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
Largo Nossa Sra. do Carmo, Odivelas, instalação I-04, com 
estimativa de encargos no valor de 22,00€ (vinte e dois euros), ao 
qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com 
informação Interno/2009/14224 de 10/12/2009 - 
EDOC/2009/76536. 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 11/12/2009 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para reparação do Sistema 
AVAC no Gabinete do Sr. Vereador Mário Máximo, sito na Rua 
Francisco Gentil, Edifício Rossio, loja 3 e 4, Odivelas, instalação 
I-09, com estimativa de encargos no valor de 350,00€ (trezentos 
e cinquenta euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, 
de acordo com informação Interno/2009/15506 de 17/12/2009 
- EDOC/2009/77981. 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 22/12/2009 
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Decisões tomadas pelo Chefe da Divisão de Instalações e 
Equipamentos Colectivos, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo despacho n.º 5/2009/DOMT/LJ, nos 
termos da Informação n.º Interno/2010/749, de 2010.01.19, 
referente ao período de 6 a 18 de Janeiro de 2010:  
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 270/DIEM/SOAD/2009 - Reparação de 
uma fechadura na Casa da Juventude, com estimativa de 
encargos no valor de 139,30€ (cento e trinta e nove euros, trinta 
cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de 
acordo com informação Interno/2009/14582 de 23/11/2009 - 
EDOC/2009/71799. 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 294/DIEM/SOAD/2009 - Reparação de 
duas janelas de WC das senhoras nas instalações do CAELO, 
com estimativa de encargos no valor de 13,20€ (treze euros, 
vinte cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de 
acordo com informação Interno/2009/14583 de 23-11-2009 - 
EDOC/2009/717494 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 619/DIEM/SOAD/2009 - Verificação da luz 
de acesso aos WC’s do Sector de Informação Geográfica que se 
encontra permanentemente acesa, com estimativa de encargos 
no valor de: 20,00€ (Vinte euros), ao qual acresce o IVA à taxa 
legal em vigor, de acordo com informação Interno/2009/14584 
de 23-11-2009 - EDOC/2009/71648 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 612/DIEM/SOAD/2009 - Reparação da 
porta de alumínio do gavetão n.º 96 no Cemitério de Odivelas, 
com estimativa de encargos no valor de 49,50€ (quarenta e nove 
euros, cinquenta cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal 
em vigor, de acordo com informação Interno/2009/14594 de 
23-11-2009 - EDOC/2009/71652 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 620/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
três tampas de sanita existentes nos 2 wc’s do departamento,, 
com estimativa de encargos no valor de 45,00€ (quarenta e cinco 
euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. de acordo 
com informação Interno/2009/14597 de 23-11-2009 -  
EDOC/2009/71653 

Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 237_2/DIEM/SOAD/2009 - Obras no 
arquivo do DGOU, com estimativa de encargos no valor de 
621,40€ (seiscentos e vinte e um euros, quarenta cêntimos), ao 
qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com 
informação Interno/2009/14600 de 23-11-2009 - 
EDOC/2009/71496. 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 661/DIEM/SOAD/2009 - a substituição de 
várias lâmpadas no piso da Divisão de Desporto, com estimativa 
de encargos no valor de 63,70€ (sessenta e três euros, setenta 
cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor., de 
acordo com informação Interno/2009/15498 de 17-12-2009 - 
EDOC/2009/76466 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 550/DIEM/SOAD/2009 - Revisão do tecto 
falso do espaço urbano ao rural, 87,00€ (oitenta e sete euros), ao 
qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.., de acordo com 
informação Interno/2009/14630 de 24-11-2009 - 
EDOC/2009/71681 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/10/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 572_1/DIEM/SOAD/2009 - Intervenções 
várias para o Pavilhão Desportivo Susana Barroso no Casal do 
Rato, com estimativa de encargos no valor de 2.395,00€ (dois 
mil, trezentos e noventa e cinco euros), ao qual acresce o IVA à 
taxa legal em vigor.., de acordo com informação 
Interno/2009/14633 de 24-11-2009- EDOC/2009/73240 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/10/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 274/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
lâmpadas no hall do gabinete da Vereadora M.ª Fernanda 
Franchi, com estimativa de encargos no valor de 32,75€ (trinta e 
dois euros, setenta e cinco cêntimos), ao qual acresce o IVA à 
taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2009/14636 de 24-11-2009- EDOC/2009/71706 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
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Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 313/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
três tomadas eléctricas no auditório do Centro de Exposições da 
Quinta da Memória, com estimativa de encargos no valor de 
6,78€ (seis euros, setenta e oito cêntimos), ao qual acresce o IVA 
à taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2009/14639 de 24-11-2009 - EDOC/2009/71724 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 501/DIEM/SOAD/2009 - Colocação de 
material no WC do 1º Andar dos Pedernais, com estimativa de 
encargos no valor de : 55,70€ (cinquenta e cinco euros, setenta 
cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de 
acordo com informação Interno/2009/14641 de 24-11-2009 - 
EDOC/2009/72009 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 546/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
uma lâmpada no WC da BMDD – Núcleo da Pontinha, com 
estimativa de encargos no valor de 26,20€ (vinte e seis euros, 
vinte cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de 
acordo com informação Interno/2009/14644 de 24-11-2009 - 
EDOC/2009/71982 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 554/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
duas lâmpadas no WC das senhoras do piso 1 do Centro de 
Exposições com estimativa de encargos no valor de 95,76€ 
(noventa e cinco euros, setenta e seis cêntimos), ao qual acresce 
o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2009/14662 de 24-11-2009 - EDOC/2009/71974 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 558/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
duas lâmpadas da sala de estudo da Casa da Juventude, com 
estimativa de encargos no valor de 0,90€ (noventa cêntimos), ao 
qual acresce o IVA à taxa legal em vigor,.de acordo com 
informação Interno/2009/14667 de 24-11-2009 - 
EDOC/2009/71971 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 

Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 353/DIEM/SOAD/2009 - Colocação de 
porta com dobradiça vai e vem na separação entre a cozinha e o 
refeitório da escola EB1 Serra da Luz, com estimativa de 
encargos no valor de 170,13€ (cento e setenta euros, treze 
cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de 
acordo com informação Interno/2009/14668 de 24-11-2009 - 
EDOC/2009/71959 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 9995_9/DIEM/SOAD/2009 - Problemas na 
área de canalização, com estimativa de encargos no valor de 
112,20€ (cento e doze euros, vinte cêntimos), ao qual acresce o 
IVA à taxa legal em vigor., de acordo com informação 
Interno/2009/14671 de 24-11-2009 - EDOC/2009/71504 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 615/DIEM/SOAD/2009 - Realização de 
várias reparações no CAELO, com estimativa de encargos no 
valor de 93,09€ (noventa e três euros, nove cêntimos), ao qual 
acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2009/14732 de 25-11-2009 - EDOC/2009/71955 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 276/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
lâmpadas fundidas no parque de viaturas do Alvito, com 
estimativa de encargos no valor de 115,56€ (cento e quinze 
euros, cinquenta e seis cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa 
legal em vigor, de acordo com informação Interno/2009/14740 
de 25-11-2009 - EDOC/2009/71698 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 276/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
lâmpadas fundidas no parque de viaturas do Alvito, com 
estimativa de encargos no valor de 115,56€ (cento e quinze 
euros, cinquenta e seis cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa 
legal em vigor, de acordo com informação Interno/2009/14740 
de 25-11-2009 - EDOC/2009/71698 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 296/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
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lâmpadas fundidas no Palácio da Quinta das Águas Férreas, com 
estimativa de encargos no valor de 8,40€ (oito euros, quarenta 
cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor., de 
acordo com informação Interno/2009/14742 de 25-11-2009 - 
EDOC/2009/71719 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 381/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
lâmpadas fundidas no edifício da Quinta da Memória, com 
estimativa de encargos no valor de 8,40€ (oito euros, quarenta 
cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor., de 
acordo com informação Interno/2009/14744 de 25-11-2009 - 
EDOC/2009/71796 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 383/DIEM/SOAD/2009 - Reparação de um 
disjuntor no quadro de electricidade do piso 3, com estimativa 
de encargos no valor de 10,40€ (dez euros, quarenta cêntimos), 
ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com 
informação Interno/2009/14745 de 25-11-2009 - 
EDOC/2009/71797 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 480/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
lâmpadas na instalação sanitária do piso 1 na BMDD, com 
estimativa de encargos no valor de 13,10€ (treze euros, dez 
cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.., de 
acordo com informação Interno/2009/14750 de 25-11-2009 - 
EDOC/2009/71939 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 384_1/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
lâmpadas na área de atendimento ao público da Casa da 
Juventude, com estimativa de encargos no valor de 100,08€ (cem 
euros, oito cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em 
vigor, de acordo com informação Interno/2009/14751 de 25-
11-2009 - EDOC/2009/71567 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 463/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
lâmpadas na instalação sanitária do 3º Piso n DGOU, com 
estimativa de encargos no valor de 13,10€ (treze euros, dez 

cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor., de 
acordo com informação Interno/2009/14752 de 25-11-2009 - 
EDOC/2009/71933 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 524/DIEM/SOAD/2009 -  Substituição de 
lâmpadas no edifício do lote 7 da Urb. da Ribeirada, com 
estimativa de encargos no valor de 487,50€ (quatrocentos e 
oitenta e sete euros, cinquenta cêntimos), ao qual acresce o IVA 
à taxa legal em vigor., de acordo com informação 
Interno/2009/14829 de 26-11-2009 - EDOC/2009/71986 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 526/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
lâmpadas nas instalações municipais localizadas no Parque de 
Estacionamento do Pingo Doce com estimativa de encargos no 
valor de 48,54€ (quarenta e oito euros, cinquenta e quatro 
cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de 
acordo com informação Interno/2009/14832 de 26-11-2009 - 
EDOC/2009/71990 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 515/DIEM/SOAD/2009 - Colocação de 
quatro tomadas na escola EB1/JI Barbosa do Bocage, na Póvoa 
Santo Adrião, com estimativa de encargos no valor de 98,50€ 
(noventa e oito euros, cinquenta cêntimos), ao qual acresce o 
IVA à taxa legal em vigor., de acordo com informação 
Interno/2009/14834 de 26-11-2009 - EDOC/2009/71996 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 8672/DIEM/SOAD/2009 - Aquisição e 
montagem de uma mola de porta, com estimativa de encargos 
no valor 46,70€ (quarenta e seis euros, setenta cêntimos), ao qual 
acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2009/14836 de 27-11-2009 - EDOC/2009/71999 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 320/DIEM/SOAD/2009 - Instalação de seis 
tomadas de energia e de router no Centro de Exposições da 
Quinta da Memória, com estimativa de encargos no valor 
332,00€ (trezentos e trinta e dois euros), ao qual acresce o IVA à 
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taxa legal em vigor. de acordo com informação 
Interno/2009/14840 de 27-11-2009 - EDOC/2009/71730 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 349/DIEM/SOAD/2009 - Retirada de duas 
divisórias e alargamento do espaço da DHSAS, com estimativa 
de encargos no valor 87,55€ (oitenta e sete euros, cinquenta e 
cinco cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.. de 
acordo com informação Interno/2010/138 de 05-01-2010 - 
EDOC/2009/74430 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 543/DIEM/SOAD/2009 - Colocação de 
vitrina na escola EB1 Eça de Queiroz na Ramada, com 
estimativa de encargos no valor 72,25€ (setenta e dois euros, 
vinte e cinco cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em 
vigor, de acordo com informação Interno/2010/147 de 05-01-
2010 - EDOC/2009/74424 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 401/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
um aplique na garagem do Centro de Exposições, com 
estimativa de encargos no valor 18,95€ (dezoito euros, noventa e 
cinco cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de 
acordo com informação Interno/2010/189 de 05-01-2010 - 
EDOC/2009/74422 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 228/DIEM/SOAD/2009 - Colocação de 
Vitrina na escola EB1/JI Quinta da Paiã, com  estimativa de 
encargos no valor 30,50€ (trinta euros, cinquenta cêntimos), ao 
qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com 
informação Interno/2010/194 de 06-01-2010 - 
EDOC/2009/74415 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 483/DIEM/SOAD/2009 - Instalação de 
acessório para ligar uma mangueira ao ponto de água existente e 
colocação de enrolador de mangueira no pátio do Centro de 
Acolhimento Temporário de Crianças e Jovens em Risco, com 
estimativa de encargos no valor 68,75€ (sessenta e oito euros, 
setenta e cinco cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em 

vigor, de acordo com informação Interno/2010/197 de 06-01-
2010 - EDOC/2009/74401 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 555/DIEM/SOAD/2009 - Colocação de seis 
armaduras fluorescentes por cima das bancadas de trabalho no 
DTO, com estimativa de encargos no valor 241,64€ (duzentos e 
quarenta e um euros, sessenta e quatro cêntimos), ao qual 
acresce o IVA à taxa legal em vigor., de acordo com informação 
Interno/2010/200 de 06-01-2010 - EDOC/2009/74399 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 411/DIEM/SOAD/2009 - Reparação da 
campainha de presença nos Julgados de Paz, com estimativa de 
encargos no valor 7,90€ (sete euros, noventa cêntimos), ao qual 
acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2010/216 de 06-01-2010 - EDOC/2009/74397 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 420/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
várias lâmpadas no DGOU, com estimativa de encargos no valor 
16,68€ (dezasseis euros, sessenta e oito cêntimos), ao qual 
acresce o IVA à taxa legal em vigor., de acordo com informação 
Interno/2010/217 de 06-01-2010 - EDOC/2009/74395 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 423/DIEM/SOAD/2009 - Substituição de 
lâmpadas fundidas no Parque do Alvito, com estimativa de 
encargos no valor 141,86€ (cento e quarenta e um euros, oitenta 
e seis cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor., de 
acordo com informação Interno/2010/220 de 06-01-2010 - 
EDOC/2009/74394 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 424/DIEM/SOAD/2009 - Reparação de 
uma fechadura do portão de ferro, que faz a ligação da 
Biblioteca D. Dinis ao exterior, com estimativa de encargos no 
valor 8,65€ (oito euros, sessenta e cinco cêntimos), ao qual 
acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2010/221 de 06-01-2010 - EDOC/2009/74387 
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Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 388/DIEM/SOAD/2009 - Manutenção ao 
sensor de movimento no CAO’s, com estimativa de encargos no 
valor 23,95€ (vinte e três euros, noventa e cinco cêntimos), ao 
qual acresce o IVA à taxa legal em vigor., de acordo com 
informação Interno/2010/228 de 06-01-2010 - 
EDOC/2009/74386 
Decisão da Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 07/01/2010 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição e montagem de 
conduta flexível no sistema AVAC referente aos balneários da 
SOAD, sito na Rua Laura Aires, n.º 6 – Arroja, Odivelas, 
instalação I-16, com estimativa de encargos no valor de 82,00€ 
(oitenta e dois euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em 
vigor, de acordo com informação Interno/2010/164 de 
05/01/2010 - EDOC/2010/748. 
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 14/01/2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


