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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

77..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1122  ddee  AAbbrriill  ddee  22001111  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTA 
 

 
 

ACTA DA 5.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2009 
 

Acta da 5.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas realizada a 30 de Setembro de 2009. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010 
 

Prestação de Contas relativa ao ano de 2010, elaborada em 
conformidade com as exigências legais e técnico-
financeiras aplicáveis, e que integra três volumes, a saber, 
de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2011/3906, de 2011.04.11:  
 
-Prestação de Contas 2010; 
-Relatório de Gestão; 
-Outros documentos. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 

 

REVISÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL 2011 
 

1ª Revisão Orçamental, 5.ª Modificação Orçamental 2011, 
nos termos dos Mapas anexos à informação abaixo 
referida e que farão parte integrante da acta da presente 
reunião, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/3873, de 2011.04.07. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MAPA DE PESSOAL 
 

 
 

1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 2011 
 

1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal no ano de 2011, para 
aditamento de quinze postos de trabalho, na categoria de 
Assistente Operacional, nos termos e de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/3385, de 
2011.03.29. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
 

CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS 
 

Contratação de um prestador de serviços para 
aconselhamento técnico-jurídico especializado, Ricardo 
Cordeiro Henriques Tomás, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/3735, de 2011.04.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS 
 

Contratação de um prestador de serviços para 
aconselhamento técnico-jurídico especializado, Luís 
Miguel da Silva e Sousa Martins, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/3733, de 
2011.04.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 



 

  
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
8 26 de Abril de 2011 Ano XII - N.º 7 

 

CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS 
 

Contratação de um prestador de serviços para 
aconselhamento técnico-jurídico especializado, Fernando 
de Sousa Ferreira, de acordo com o proposto na 
informação n.º I/3602/2011, de 2011.04.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS 
 

Contratação de um prestador de serviços para 
aconselhamento técnico, Ana Teresa de Sousa Hirta 
Palma Caneiras, de acordo com o proposto na informação 
n.º I/3603/2011, de 2011.04.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PEDIDO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável e vinculativo para 
celebração de contrato de prestação de serviço de 
transporte e entrega de documentação entre os serviços 
municipais, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/3639, de 2011.04.05. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MUNICIPÁLIA E.M. 
 

 
 

RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2010 
MUNICIPÁLIA – GESTÃO DE EQUIPAMENTO E PATRIMÓNIO, E.M. 
 
Relatório e Contas do Exercício de 2010 da Municipália – 
Gestão de Equipamento e Património do Município de 
Odivelas, E.M., de acordo com a Proposta n.º 
08/PRES/2011, de 2011.03.31. (Publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PLANO DE PREVENÇÃO 
DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS 

MUNICIPÁLIA – GESTÃO DE EQUIPAMENTO E PATRIMÓNIO, E.M. 
 

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções 
Conexas, de acordo com a Proposta n.º 08/PRES/2011, 
de 2011.03.31. (Publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 

 

QUALIDADE DO AR 
 

 
 

MATRIZ PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO AR 
NA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO - 2009 

 
Matriz Políticas & Medidas para a melhoria da qualidade 
do ar na região de Lisboa e Vale do Tejo, para envio à 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) e divulgação, no 
âmbito do Protocolo entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e a CCDR-LVT, aprovado na 3.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada a 
11 de Fevereiro de 2009 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 3/2009, de 24 de Fevereiro, 
pág.19), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/13384, de 2010.12.29. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ESCOLA EB1/JI EÇA DE QUEIROZ 
 

 
 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA 
OBRIVERCA - PROCESSO 1.762/LO 

 
Homologação do auto de vistoria para recepção provisória 
das obras de edificação da Escola de ensino básico do 1.º 
Ciclo e Jardim de Infância Eça de Queiroz, sita do Bairro 
de São Jorge, freguesia da Ramada, nas condições da 
informação na folha 2432 constante do processo 
1.762/LO, de acordo com o proposto na informação n.º 
18/APV/2011, de 2011.04.05. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MEDIDAS CAUTELARES DE ENCERRAMENTO 
 

 
 

MEDIDA CAUTELAR DE ENCERRAMENTO DE ESTABELECIMENTO 
NA FREGUESIA DA PONTINHA 

 
Aplicação de Medida Cautelar de encerramento para o 
estabelecimento denominado “Talho ExtraCarnes”, sito 
na Rua D. José I, n.º 226, r/c, Serra da Luz, na freguesia 
da Pontinha, de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2011/3620, de 2011.04.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XII - N.º 7 26 de Abril de 2011 9 

 

MEDIDA CAUTELAR DE ENCERRAMENTO DE ESTABELECIMENTO 
NA FREGUESIA DE ODIVELAS 

 
Aplicação de Medida Cautelar de encerramento do espaço 
de culto religioso “Centro Cristão Semente Viva”, sito na 
Rua D. Nuno Álvares Pereira, 7 A, na freguesia de 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2011/3623, de 2011.04.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VERTENTE SUL DO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DE TERRENOS 
REGENERAÇÃO DA VERTENTE SUL DO CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Pedido de Declaração de utilidade pública de terrenos 
fundamentais à concretização do Programa de Acção 
Parcerias para a Regeneração da Vertente Sul do Concelho 
de Odivelas, para persecução do projecto de reabilitação 
urbana desta Área Crítica de Recuperação e Reconversão 
Urbanística (ACRRU), e da implementação das Acções da 
Candidatura aprovada: “Bairros Críticos Parcerias para a 
Regeneração Urbana da VERSUL”, de acordo com o 
proposto na informação n.º 3091, de 2011.04.05. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REFEITÓRIO MUNICIPAL 
 

 
 

PROTOCOLO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 
PARA UTILIZAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
2011/3907, de 2011.04.08 para aprovação do protocolo 
celebrado entre o Município de Odivelas e a Junta de 
Freguesia de Odivelas para utilização do refeitório 
municipal pelos trabalhadores da Junta de Freguesia de 
Odivelas, nos termos da minuta anexa à referida 
informação e que também foi aprovada. 

 
 

Protocolo sobre a utilização do Refeitório Municipal 
pelos Trabalhadores da Junta de Freguesia de 

Odivelas 
 

Considerando que:  
 

1. Face à inauguração da estação do Metropolitano de 
Odivelas em 27 de Março de 2004, localizada entre as 
Ruas Professor Egas Moniz, José Comes Monteiro e 
Almeida Garrett, e com a inevitável reformulação do 
espaço envolvente que antecedeu esta inauguração, o 
refeitório dos funcionários da Junta de Freguesia de 
Odivelas, foi deslocado para uma instalação localizada na 
Rua Frei João Turiano, arrendada pela Câmara Municipal 
de Odivelas com a assunção da mesma dos pagamentos 
referentes à renda das instalações;  
 
2. Actualmente e face à reestruturação de serviços que a 
Câmara Municipal de Odivelas tem vindo a promover, 
bem como da politica de rentabilização dos espaços 
municipais adoptada, perfilhando uma óptica de redução 
de custos, associado à melhoria das condições de trabalho, 
a Câmara Municipal de Odivelas propôs à Junta de 
Freguesia de Odivelas a utilização pelos seus trabalhadores 
do Refeitório Municipal, permitindo, dessa forma, a 
denuncia do contrato de arrendamento das instalações 
anteriormente mencionadas.  
 
3. A Junta de Freguesia de Odivelas na perspectiva de 
redução de custos não possui capacidade financeira para 
constituir contrato de arrendamento, sendo que e por 
consequente procederá ao encerramento de funções do 
refeitório;  
 
4. A Câmara Municipal de Odivelas possui refeitório 
Municipal sito em Rua Artur Bual — Quinta Nova — 
Odivelas.  
 
O Município de Odivelas, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Comes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, pessoa colectiva com o n° 504 293 125, neste 
acto representado pela Presidente da Câmara Municipal, 
Susana de Carvalho Amador, adiante designada como 
primeira outorgante, e  
 
A Freguesia de Odivelas, com sede na Alameda do Poder 
Local n°4, 2675-427 Odivelas, pessoa colectiva com o n° 
506 605 752, neste acto representada pelo Presidente da 
Junta de Freguesia de Odivelas, Vítor Manuel Lourenço 
Machado, adiante designado como segundo outorgante,  
 
Celebram entre si o presente protocolo para utilização do 
Refeitório Municipal de Odivelas pelos Trabalhadores da 
Junta de Freguesia de Odivelas, Centro de Convívio 
Sénior e Centro Infantil da Arroja, que se rege pelas 
cláusulas seguintes, que aceitam e, reciprocamente, se 
obrigam a fazer cumprir. 

 
Cláusula Primeira 

(Objecto) 
 

O Presente Protocolo tem como objectivo facultar aos 
Trabalhadores da Junta de Freguesia de Odivelas, utentes 
do Centro de Convívio Sénior e Crianças do Centro 
Infantil da Arroja, a utilização do Refeitório Municipal.  
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Cláusula Segunda 
(Dos Trabalhadores da JFO) 

 
1. Os trabalhadores do segundo outorgante suportarão o 
valor de refeição correspondente ao valor cobrado aos 
trabalhadores do primeiro outorgante que, para o ano de 
2011, é de €3,80;  
 
2. O valor remanescente entre o preço de custo da 
refeição e o suportado pelos trabalhadores da segunda 
outorgante ficará a cargo desta última que, para o ano de 
2011, é de € 1,20;  
 
3. O valor mencionado no n.º 1 poderá ser objecto de 
actualização anual, por deliberação do primeiro outorgante 
e de acordo com a Portaria anual que prevê o preço das 
refeições nos refeitórios dos serviços do Estado.  
 
4. Os trabalhadores do segundo outorgante estão sujeitos 
aos mesmos deveres e direitos que os trabalhadores do 
primeiro outorgante previsto no Regulamento de 
Funcionamento e Utilização do Refeitório Municipal.  

 
Cláusula Terceira  

(Adjudicação directa - JFO) 
 

1. O fornecimento de refeição para os trabalhadores do 
segundo outorgante será objecto de um procedimento de 
aquisição por ajuste directo deste último, com a Empresa 
actual — ICA — Indústria e Comércio Alimentar, S.A — 
para o período de Maio a Julho, com possibilidade de 
prorrogação por novos períodos de 1 mês, até ao limite de 
3 meses.  
 
2. Os valores referidos no n.º 1 da cláusula seguinte serão 
suportados pelo segundo outorgante directamente à 
Empresa ICA, durante a vigência do contrato de ajuste 
directo. 

 
Cláusula Quarta 

(Das refeições destinadas ao Centro de Convívio Sénior, 
Centro Infantil da Arroja e Jantares Solidários) 

 
1. Os valores das refeições para o procedimento por ajuste 
directo serão os seguintes: 
 
a) Centro de Convívio Sénior - € 4,34 + IVA;  
b) Centro Infantil da Arroja - €2,74 + IVA; 
c) Jantares Solidários – Sopa - €0,50; Fruta – €0,50 e Pão -
€0,12, valores acrescidos de IVA. 
 
2. O transporte das refeições para o Centro de Convívio 
Sénior, sito no Pavilhão Polivalente, Rua Aquilino Ribeiro 
— Odivelas e para o Centro infantil da Arroja, sito em 
Pcta. Alice Pestana 2 — cv 2675-541 Odivelas será 
efectuado e assegurado gratuitamente pela empresa ICA 
— Industria e Comércio Alimentar, S.A prestadora de 
serviços de confecção alimentar do Refeitório Municipal 
em embalagens apropriadas para o efeito e em multidoses. 
 

3. Os Jantares solidários serão transportados 
gratuitamente pela empresa ICA — Industria e Comércio 
Alimentar até ao Centro de Convívio Sénior, 
conjuntamente com as refeições do almoço. 
 
4. As ementas serão supervisionadas pelo segundo 
outorgante devendo respeitar os preceitos adequados de 
Nutrição às faixas etárias do centro de convívio sénior e 
do centro infantil da Arroja.  

 
Cláusula Quinta 

(Abertura de Concurso- CMO) 
 

1. O futuro procedimento por concurso público para o 
fornecimento das refeições em que se englobe os 
trabalhadores do primeiro outorgante e os trabalhadores 
do segundo outorgante, bem como as refeições do centro 
de convívio sénior, centro infantil da Arroja e Jantares 
solidários, será promovido pelo primeiro outorgante. 
 
2. A segunda outorgante deverá fornecer ao primeiro 
outorgante a documentação comprovativa do cabimento 
da respectiva despesa na parte em que é directamente 
responsável. 
 
3. O segundo outorgante mandatará o primeiro 
outorgante para promover a tramitação do procedimento 
de aquisição. 
4. A despesa referida no n°2 da presente cláusula, será 
facturada a segunda outorgante sendo o pagamento da 
responsabilidade deste.  

 
Cláusula Sexta 

(Denuncia contratual) 
 

Ambas as partes podem denunciar o presente protocolo, 
com aviso prévio de 3 meses, informando por escrito a 
comunicação de denúncia do mesmo. 

 
Cláusula Sétima 

(Prazo) 
 

O presente protocolo produz efeitos a partir do próximo 
dia 11 de Abril de 2011, pelo prazo de 3 anos, renováveis 
por igual período.  
 
 
Odivelas, 8 de Abril de 2011  
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA 

 MUNICIPAL 
 

PRESIDENTE DA JUNTA DE  
FREGUESIA DE ODIVELAS 

 
Susana de Carvalho Amador 

 
Vitor Machado 

 
 
(Ratificado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Odivelas Futebol Clube, enquadrável no disposto na 
alínea b), do n.º 4, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro e pela alínea b), do n.º 2, do artigo 21.º, da Lei n.º 
159/99, de 14 de Setembro, a realizar em veículo 
municipal, no dia 17 de Abril de 2011, para deslocação a 
Alcochete, com um custo total estimado de €129,53, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/3547, de 2011.04.04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Odivelas Futebol Clube, enquadrável no disposto na 
alínea b), do n.º 4, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro e pela alínea b), do n.º 2, do artigo 21.º, da Lei n.º 
159/99, de 14 de Setembro, a realizar em veículo 
municipal, nos dias 22 e 23 de Abril de 2011, para 
deslocação a Fonte Grada/Torres Vedras, com um custo 
total estimado em €310,92, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/3436, de 2011.03.30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

UNIDADE DE CUIDADOS DE SAÚDE PERSONALIZADOS 
DA PONTINHA 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados da 
Pontinha, enquadrável na 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 seu artigo 64.º, n.º 4, alínea 
b), a realizar em veículo municipal, no dia 27 de Maio de 
2011, para deslocação à Paiã, com um custo total estimado 
em €79,80, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/3238, de 2011.03.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

CENTRO DE DIA DO OLIVAL BASTO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Centro de Dia do Olival de Basto, no âmbito do 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas 
(PAESO) - Subprograma D, a realizar em veículo 
municipal, no dia 20 de Abril de 2011, para deslocação ao 
Monte Selvagem e Fluviário de Mora, com um custo total 
estimado em €165,88, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/3149, de 2011.03.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO COMUNITÁRIO E PAROQUIAL DE FAMÕES 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Centro Comunitário e Paroquial de Famões, no âmbito do 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas 
(PAESO) - Subprograma D, a realizar em veículo 
municipal, no dia 6 de Maio de 2011, para deslocação a 
Coruche, com um custo total estimado em €167,28, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/3233, de 2011.03.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE PEDAGOGIA INFANTIL 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Instituto Português de Pedagogia Infantil, no âmbito 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas do 
(PAESO) - Subprograma D, a realizar em veículo 
municipal, no dia 13 de Abril de 2011, para deslocação a 
Monsanto, com um custo total estimado em €79,68, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/3630, de 2011.04.04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Clube Atlético e Cultural no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 
(PAADO) – Medida 6, a realizar em veículo municipal, no 
dia 16 de Abril de 2011, para deslocação a Penacova, com 
um custo total estimado em €388,92, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/3430, de 
2011.03.30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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BTT CHAPIM & COMPANHIA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
BTT Chapim & Companhia, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 
(PAADO) - Medida 6, a realizar em veículo municipal, no 
dia 22 de Maio de 2011, para deslocação a Porto Covo, 
com um custo total estimado em €326,98, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2011/3435, de 
2011.03.30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE ATLÉTICO DAS PATAMEIRAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2011/3632, de 2011.04.05, para atribuição de um 
apoio, sob a forma de transporte, ao Clube Atlético das 
Patameiras, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO) - 
Medida 6, realizado em veículo municipal, no dia 10 de 
Abril de 2011, para deslocação a Vilar/Cadaval, com um 
custo total estimado em €138,91, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/3632, de 
2011.04.05. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE PEDAGOGIA INFANTIL 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2011/3605, de 2011.04.05, de autorização da 
atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Instituto Português de Pedagogia Infantil, no âmbito do 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas 
(PAESO) - Subprograma D, realizado em veículo 
municipal, no dia 8 de Abril de 2011, para deslocação ao 
Pavilhão do Conhecimento, no dia 11 de Abril de 2011, 
para deslocação ao Pavilhão do Conhecimento, e no dia 
12 de Abril de 2011, para deslocação ao Portugal dos 
Pequeninos, com um custo total estimado em €501,95, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/3605, de 2011.04.05. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

URBANISMO 
 

 
 

LOTE 266 A (EX. LOTE 143), BAIRRO VALE DO FORNO, 
FREGUESIA DE ODIVELAS 

 
Indeferimento do pedido de exercício do direito de 
preferência pelo Município de Odivelas, requerido por 
Maria Celeste Marques Francisco, sobre um terreno sito 
em Rua João XXI, Lote 266A (ex lote 143), Bairro Vale 
do Forno, Odivelas, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas sob as inscrições n.º 4914, a folhas 1-
73 verso do Livro 13987 - B - 40 e n.º 61291, inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia de Odivelas sob o 
artigo 5906, livre de quaisquer ónus ou encargos, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/2974, de 2011.03.17. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROCESSO N.º 8971/LO – JOSÉ BALTAZAR & FILHO – 
PEDREIRA, PEDERNAIS – FREGUESIA DA RAMADA 

 
Alterações à planta síntese da operação urbanística, 
admissão da comunicação prévia das obras de urbanização 
e aceitação das garantias bancárias prestadas sobre o 
Banco Santander Totta, no valor de €831.450,00 
(oitocentos e trinta e um mil quatrocentos e cinquenta 
euros) destinadas a garantir a adequada a execução das 
obras de urbanização, nos termos constantes da 
informação técnica de folha 1103 a 1110 do processo n.º 
9871/LO, de acordo com o proposto na informação n.º 
16/APV/2011, 2011.03.31. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROCESSO N.º 3171/LO – ANTÓNIO DOS SANTOS MARQUES – 
BORRACHAIS TERRA NOVA – FREGUESIA DA PONTINHA 

 
Autorização das obras de urbanização e das condições da 
emissão do alvará de loteamento nos termos da 
informação n.º 02/MC/DRU/DGOU/11 e da 
informação do sector de engenharia, de folha 798 a 806 
do processo n.º 3171/LO, de acordo com o proposto nas 
folhas 807 a 808 do processo.  
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROCESSO N.º 45625/RC – BAIRRO SOL NASCENTE – 
FREGUESIA DE FAMÕES 

 
Alteração ao alvará de loteamento nº 5/2007 
relativamente aos lotes 102 e 199, nas condições das 
informações técnicas do sector jurídico n.º 
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44/IF/DRU/DGOU/10, do sector de arquitectura n.º 
112/RD/DRU/DGOU/10 e do sector de engenharia n.º 
01/DGOU/DRU/MC constantes do processo n.º 
45625/RC, de acordo com o proposto nas folhas 5353 a 
5354 do processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 378 - BAIRRO VALE GRANDE – CÉLIA MARISA MARTINS 
CORREIA CHAREPE E RUI MIGUEL FONSECA CHAREPE –

FREGUESIA DA PONTINHA 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
378, inserido no Bairro Vale Grande, Freguesia da 
Ramada, pelo depósito caução n.º 10821 efectuado na 
Caixa Geral de Depósitos, em nome de Rui Miguel 
Fonseca Charepe, a favor da Câmara Municipal de 
Odivelas, no valor de € 1.245,25 (mil, duzentos e quarenta 
e cinco euros e vinte e cinco cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 05/2009/DRU, de 11 de Setembro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
035/PC/DRU/DGOU/2011, de 2011.03.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 119/PRES/2011 
 

Assunto: Designação de Coordenadora do Sector de 
Aquisições e Gestão de Stocks 
 
Considerando que: 
 
1 – Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal 
de Odivelas, publicada em 17/08 no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 15, rectificada e aditada 
no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 19; 
publicado em 12/10, define-se no artigo 13.º as 
atribuições da Divisão de Aprovisionamento. 
 
2 – Através do meu Despacho n.º 076/PRES/2010, de 
30/09, publicado no Boletim das Deliberações e Decisões 
n.º 20, de 26/10, foi criado no âmbito da Divisão de 
Aprovisionamento, a Subunidade Orgânica Sector de 
Aquisições e Gestão de Stocks, em cumprimento do 
disposto no artigo 10.º, n.º 5 do Decreto – Lei n.º 
305/2009, de 23/10, ao qual compete assegurar as 
actividades de aprovisionamento municipal em bens e 
serviços necessários à execução das actividades planeadas, 
elaborar em colaboração com os diversos serviços, o 
Plano Anual de Aprovisionamento em consonância com 
as actividades previstas nos documentos previsionais, bem 
como proceder ao lançamento de todos os concursos ou 
outros processos de aquisição para fornecimento de bens 
e serviços devidamente autorizados 
 
3 - O exercício de funções de coordenação da subunidade 
em causa, exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, de 
modo a assegurar maior eficácia e uma melhoria 
qualitativa e quantitativa do serviço prestado  
 
Nestes termos, designo, ao abrigo da competência prevista 
na alínea a), do n ° 2, do artigo 68 ° da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n ° 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro e pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, a Dr.ª 
Cláudia Alexandra Serra Catalão Borges Cardoso, Técnica 
Superior, do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 
Odivelas como Coordenadora do Sector de Aquisições e 
Gestão de Stocks, com efeitos à data do presente 
despacho.  



 

  
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
14 26 de Abril de 2011 Ano XII - N.º 7 

 

 
Odivelas, 18 de Abril de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
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EFICÁCIAS EXTERNAS 
 

 
 
 

APROVISIONAMENTO 
 

 
 
Decisões tomadas pela Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Sr. Director do Departamento de Gestão Financeira e 
Patrimonial, e Chefe da Divisão de Aprovisionamento, nos 
termos da Informação n.º Interno/2011/2645, de 2011.03.09, 
referente ao período de 1 de Janeiro a 20 de Fevereiro de 2011:  
 
Despachos exarados pela Sra. Presidente da CMO: 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de revisão anual de viatura da Frota Municipal, à 
empresa “Auto – Sueco”, pelo valor de € 2.424,85 (Dois mil 
quatrocentos e vinte e quatro euros e oitenta e cinco cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/049 
de 2011/01/04 – Processo 05/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/05 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de equipamentos Geriátrico, à empresa 
“Paisagem Urbana”, pelo valor de € 2.129,40 (Dois mil cento e 
vinte e nove euros e quarenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/50 de 
2011/01/04 – Processo 04/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/05 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Auto Sueco, Lda.”, pelo valor de € 824,03 (Oitocentos e vinte e 
quatro euros e três cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/0065 de 2011/01/04 – Processo 
915/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de fornecimento de refeições no âmbito do “Rastreio 
Audiológico” – 2ª Fase, à empresa “ICA – Indústria e Comércio 
Alimentar, SA”, pelo valor de € 138,88 (Cento e trinta e oito 
euros e oitenta e oito cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/0102 de 2011/01/05 – Processo 
09/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação em Diário da República de anúncio de 
Concurso Público, à “Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo 

valor de € 349,75 (Trezentos e quarenta e nove euros e setenta e 
cinco cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/115 de 2011/01/05 – Processo 10/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, conforme proposto. Ao DGFP, para os devidos 
efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação em Diário da República de anúncio de 
Concurso Público, à “Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo 
valor de € 248,32 (Duzentos e quarenta e oito euros e trinta e 
dois cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/230 de 2011/01/07 – Processo 23/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de assistência técnica para Fax Canon instalado na JI 
Álvaro Campos, à empresa “Canon Portugal”, pelo valor de € 
97,10 (Noventa e sete euros e dez cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/0265 de 
2011/01/07 – Processo 357/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de contrato de 
prestação de serviços de manutenção simples do 
ascensor/elevador instalado no Jardim de Infância de Olival de 
Basto e na escola EB1/JI de Vale Grande, à empresa “Enor 
elevação e equipamentos industriais, Lda.”, pelo valor de € 
6.534,00 (Seis mil quinhentos e trinta e quatro euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/13291 
de 2010/12/23 – Processo 825/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material, à empresa “Pedro e Paulo, Lda.”, pelo valor de € 
1.287,00 (Mil duzentos e oitenta e sete euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/161 de 
2011/01/06 – Processo 13/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prumos e 
tamponados, à empresa “Alberto Roque, Lda.”, pelo valor de € 
813,75 (Oitocentos e treze euros e setenta e cinco cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/364 de 
2011/01/11 – Processo 30/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pneus para 
viaturas da Frota Municipal, à empresa “Pneumacor, Lda.”, pelo 
valor de € 1.059,24 (Mil e cinquenta e nove euros e vinte e 
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quatro cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/0368 de 2011/01/11 – Processo 29/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de aviso em Diário da República de aviso, 
à “Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo valor de € 252,08 
(Duzentos e cinquenta e dois euros e oito cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/363 de 
2011/01/11 – Processo 28/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para prestação de serviços 
para limpeza dos vidros do Centro de Exposições, à empresa 
“RPV – Serviços de Limpeza, Lda.”, pelo valor de € 840,00 
(Oitocentos e quarenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/140 de 2011/01/06 – Processo 
01/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/18 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Utensílios 
de Cozinha para Refeitórios Escolares, à empresa “Oferqual, 
Lda.”, pelo valor de € 10.252,53 (Dez mil duzentos e cinquenta e 
dois euros e cinquenta e três cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/404 de 2011/01/12 – 
Processo 957/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/13 
 
Assunto: Proposta de adjudicação aquisição e prestação de 
serviços de fornecimento e montagem de dois vidros duplos 
para o Centro de Exposições, à empresa “Vidreira Ideal do 
Fundão”, pelo valor de € 1.867,78 (Mil oitocentos e sessenta e 
sete euros e setenta e oito cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/393 de 2011/01/12 – 
Processo 33/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/13 
 
Assunto: Proposta de adjudicação aquisição de Material 
Eléctrico, à empresa “Elpor”, pelo valor de € 53,24 (Cinquenta e 
três euros e vinte e quatro cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/396 de 2011/01/12 – 
Processo 36/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/13 
 
Assunto: Proposta de adjudicação aquisição de diverso material 
de canalização, à empresa “João Victor e Ligeiro”, pelo valor de 
€ 88,36 (Oitenta e oito euros e trinta e seis cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/502 de 
2011/01/14 – Processo 45/2011. 

Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/17  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de aviso em Diário da República, à 
“Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo valor de € 39,58 
(Trinta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/489 de 
2011/01/13 – Processo 43/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/17 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços para reparação das viaturas da Frota Municipal, à 
empresa “Auto Reparadora Melo Falcão, Lda.”, pelo valor de € 
255,59 (Duzentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta e nove 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/790 de 2011/01/19 – Processo 95/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/21  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diversas 
peças para as viaturas da Frota Municipal, à empresa “Simopeças 
– Componentes para Viaturas de Limpeza Urbana, Lda.”, pelo 
valor de € 390,92 (Trezentos e noventa euros e noventa e dois 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/0611 de 2011/01/17 – Processo 51/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/21  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços para reparação de viaturas da Frota Municipal, à 
empresa “Simopeças – Componentes para Viaturas de Limpeza 
Urbana, Lda.”, pelo valor de € 3.464,52 (Três mil quatrocentos e 
sessenta e quatro euros e cinquenta e dois cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/0770 de 
2011/01/19 – Processo 84/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/21  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e prestação de 
serviços para iluminação de campanha do SMPC, à empresa 
“Carceluz”, pelo valor de € 115,56 (Cento e quinze euros e 
cinquenta e seis cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/649 de 2011/01/18 – Processo 
78/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/21  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços para reparação de viaturas da Frota Municipal, à 
empresa “Tecniamper, Lda.”, pelo valor de € 2.849,01 (Dois mil 
oitocentos e quarenta e nove euros e um cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/0636 de 
2011/01/18 – Processo 74/2011. 
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Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/21  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pneus, com 
alinhamento e equilibragem para Viaturas da Frota Municipal, à 
empresa “Pneumacor, Lda.”, pelo valor de € 418,14 
(Quatrocentos e dezoito euros e catorze cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/0625 de 
2011/01/17 – Processo 73/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/21  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de Assistência Técnica e Manutenção de Gás para as 
escolas Eça de Queirós e Vale Grande, à empresa “Marques 
Raso”, pelo valor de € 1.800,00 (Mil e oitocentos euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/537 de 
2011/01/14 – Processo 933/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
reparação de viaturas da Frota Municipal, à empresa “Simopeças 
– Componentes para Viaturas de Limpeza Urbana, Lda.”, pelo 
valor de € 4.330,23 (Quatro mil trezentos e trinta euros e vinte e 
três cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/986 de 2011/01/25 – Processo 109/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/26  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e prestação de 
serviços de publicações periódicas para 2011, ao “Quiosque 
Mirante de Armando Serra Barão e Castro e Dália”, pelo valor 
de € 807,03 (Oitocentos e sete euros e três cêntimos) e € 
2.048,43 (Dois mil e quarenta e oito euros e quarenta e três 
cêntimos) respectivamente, nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/935 de 2011/01/24 – Processo 
31/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e prestação de 
serviços de Limpeza e Desobstrução da Linha de Água da 
Ribeira de Odivelas, desde o Parque Maria Lamas até à Rua 
Vasco da Gama, à empresa “EGEO – Tecnologia e Ambiente, 
SA”, pelo valor de € 8.697,30 (Oito mil seiscentos e noventa e 
sete euros e trinta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/1044 de 2011/01/26 – Processo 
976/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/28  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e prestação de 
serviços de abate e/ou poda de 20 árvores localizadas em 
diferentes zonas do Concelho de Odivelas, a “Carla Martins 

Abrantes”, pelo valor de € 3.552,50 (Três mil quinhentos e 
cinquenta e dois euros e cinquenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/957 de 
2011/01/25 – Processo 842/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Aprovo o Auto de Medição e autorizo o respectivo pagamento 
conforme proposto; Ao DGFP, para os devidos efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/31  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de contrato de 
manutenção simples do elevador/ascensor e monta cargas 
instalados na BMDD, à empresa “ORONA Portugal, Sociedade 
Unipessoal, Lda.”, pelo valor de € 800,00 (Oitocentos euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/958 
de 2011/01/25 – Processo 119/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/01/31 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços para assistência técnica e manutenção de sistema 
AVAC, à empresa “OSF, Herdeiros Lda.”, pelo valor de € 
3.386,66 (Três mil trezentos e oitenta e seis euros e sessenta e 
seis cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1139 de 2011/01/28 – Processo 39/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/02/01 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Software 
Autodesk e equipamento informático, às empresas “PH 
Informática e CPCIS”, pelo valor de € 1.630,00 (Mil seiscentos e 
trinta euros) e € 1.738,30 (Mil setecentos e trinta e oito euros e 
trinta cêntimos) respectivamente, nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/1060 de 2011/01/27 – Processo 
125/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/02/02 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material eléctrico, à empresa “Elpor, SA”, pelo valor de € 
1.872,51 (Mil oitocentos e setenta e dois euros e cinquenta e um 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1186 de 2011/01/31 – Processo 138/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/02/02 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de turbo para 
viatura da Frota Municipal, à empresa “Auto D.C.S.”, pelo valor 
de € 550,00 (Quinhentos e cinquenta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/1479 de 
2011/02/07 – Processo 168/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/02/08 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços para reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Entreposto de Máquinas, SA”, pelo valor de € 588,95 
(Quinhentos e oitenta e oito euros e noventa e cinco cêntimos), 
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nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1482 de 2011/02/07 – Processo 167/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/02/08 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento para apetrechamento de um Gabinete de Dentista 
– Projecto Piloto de Saúde Oral na Infância, à “Clínica Médica 
Júlio Barros”, pelo valor de € 3.000,00 (Três mil euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/1558 de 
2011/02/08 – Processo 172/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/02/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de arranjos florais para o Ano 2011, à “Florista 
Mariazinha”, pelo valor de € 1.700,00 (Mil e setecentos euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1657 de 2011/02/10 – Processo 196/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/02/15 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação e inspecção periódica de viatura da Frota 
Municipal, à empresa “Carvalho Branco e Lopes”, pelo valor de 
€ 1.111,65 (Mil e cento e onze euros e sessenta e cinco 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1694 de 2011/02/10 – Processo 175/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/02/15 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Entreposto Máquinas SA”, pelo valor de € 2.237,24 (Dois mil 
duzentos e trinta e sete euros e vinte e quatro cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/1654 de 
2011/02/10 – Processo 197/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/02/15 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação e inspecção de viatura da Frota Municipal, 
à empresa “Certoma Lda.”, pelo valor de € 1.429,49 (Mil 
quatrocentos e vinte e nove euros e quarenta e nove cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1940 de 2011/02/16 – Processo 209/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/02/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de manutenção e assistência técnica simples de 
elevador/ascensor instalado na EB1/JI do Porto Pinheiro, à 
empresa “ORONA”, pelo valor de € 1.164,00 (Mil cento e 
sessenta e quatro euros), nos termos apresentados pela 

informação n.º Interno/2011/2288 de 2011/02/25 – Processo 
239/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/02/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de alarme e intrusão para o Jardim de Infância Vale 
Grande, Escola EB1 Professora Maria Costa e respectivo 
refeitório e Escola EB1/JI D. Dinis, à empresa “Fénix Security 
Group, SA”, pelo valor de € 2.840,26 (Dois mil oitocentos e 
quarenta euros e vinte e seis cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/1937 de 2011/02/16 – 
Processo 216/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, conforme proposto. Ao DGFP, para os devidos 
procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/02/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Sapatas em 
cimento para oleões, à empresa “O.A.P.M. – Construção Civil e 
Obras Públicas, Lda.”, pelo valor de € 7.011,00 (Sete mil e onze 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/2142 de 2011/02/22 – Processo 181/2011.  
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGFP, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/02/23 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do Departamento de 
Gestão Financeira e Patrimonial: 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de remoção de 2 sistemas de climatização da Instalação 
Municipal, à empresa “Xclima Unipessoal, Lda.”, pelo valor de € 
180,00 (Cento e oitenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/697 de 2011/01/18 – Processo 
82/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo o Procedimento, nos termos do despacho 
Nº49/PRES/2011. Ao DGFP/DF para cabimento e 
compromisso. Ao DGFP/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/01/20  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de pneus da viatura da Frota Municipal, à 
empresa “Justino Gomes Bessa e Filhos, Lda.”, pelo valor de € 
69,21 (Sessenta e nove e vinte e um cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/639 de 
2011/01/18 – Processo 71/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo o Procedimento, nos termos do despacho 
Nº49/PRES/2011. Ao DGFP/DF para cabimento e 
compromisso. Ao DGFP/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/01/20  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de máquina de fresar, à empresa 
“Simopeças, Lda.”, pelo valor de € 211,00 (duzentos e onze 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/573 de 2011/01/17 – Processo 52/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo, nos termos do despacho Nº49/PRES/2011. Ao 
DGFP/DF para cabimento e compromisso. Ao DGFP/DA 
para adjudicação”. 
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Data de despacho: 2011/01/20  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de inspecção periódica obrigatória e inspecção 
extraordinária para as viaturas da Frota Municipal, à empresa 
“CIMA SA”, pelo valor de € 1.422,76 (Mil quatrocentos e vinte e 
dois euros e setenta e seis cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/637 de 2011/01/18 – 
Processo 70/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo, nos termos do despacho Nº49/PRES/2011. Ao 
DGFP/DF para cabimento e compromisso. Ao DGFP/DA 
para adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/01/20  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição prestação de 
serviços de inspecção periódica obrigatória para as viaturas da 
Frota Municipal durante o ano 2011, à empresa “Inspecentro”, 
pelo valor de € 2.642,28 (Dois mil seiscentos e quarenta e dois 
euros e vinte e oito cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/758 de 2011/01/19 – Processo 
91/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo, nos termos do despacho Nº49/PRES/2011. Ao 
DGFP/DF para cabimento e compromisso. Ao DGFP/DA 
para adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/01/20  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de software 
para aplicação do registo de assiduidade – alteração de estrutura 
para a nova estrutura orgânica, à empresa “DatelKa – 
Engenharias e Sistemas, Lda.”, pelo valor de € 300,00 (Trezentos 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/0800 de 2011/01/20 – Processo 98/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo, nos termos do despacho Nº49/PRES/2011. Ao 
DGFP/DF para cabimento e compromisso. Ao DGFP/DA 
para adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/01/20  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de aviso em Diário da República, à 
“Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo valor de € 96,54 
(Noventa e seis euros e cinquenta e quatro cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/910 de 
2011/01/24 – Processo 107/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo. Ao DGFP/DF para cabimento, compromisso e 
pagamento. Ao DGFP/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/01/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de montagem de contactos para cabines dos elevadores 
1 e 2 da Av. Amália Rodrigues, à empresa “Elevabrantes”, pelo 
valor de € 61,20 (Sessenta e um euros e vinte cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/905 de 
2011/01/24 – Processo 14/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo. Ao DGFP/DF para cabimento e compromisso. Ao 
DGFP/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/01/25  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e prestação de 
serviços de 2 refeições no Refeitório Municipal para Formadores 
da OIKOS, à empresa “ICA – Industria e Comércio Alimentar, 
SA”, pelo valor de € 8,68 (Oito euros e sessenta e oito cêntimos), 

nos termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/921 
de 2011/01/24 – Processo 112/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo, nos termos do despacho Nº49/PRES/2011. Ao 
DGFP/DF para cabimento e compromisso. Ao DGFP/DA 
para adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/01/25  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de aviso em Diário da República, à 
“Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo valor de € 252,08 
(Duzentos e cinquenta e dois euros e oito cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/1065 de 
2011/01/27 – Processo 130/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo o procedimento, nos termos do despacho 
Nº49/PRES/2011. Ao DGFP/DF para cabimento e 
compromisso. Ao DGFP/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/01/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pilhas para 
os Esfignomanómetros, à empresa “A Um Lda.”, pelo valor de € 
3,97 (Três euros e noventa e sete cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/1086 de 
2011/01/27 – Processo 132/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo, nos termos do despacho Nº49/PRES/2011. Ao 
DGFP/DF para cabimento e compromisso. Ao DGFP/DA 
para adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/01/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viaturas da Frota Municipal, à empresa 
“Pedro Miguel Marinho Monteiro”, pelo valor de € 155,00 
(Cento e cinquenta e cinco euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/1073 de 2011/01/27 – Processo 
129/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo, nos termos do despacho Nº49/PRES/2011. Ao 
DGFP/DF para cabimento e compromisso. Ao DGFP/DA 
para adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/02/01 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de limitador e 
de molas para porta da viatura da Frota Municipal, à empresa 
“JC Gouveia”, pelo valor de € 57,28 (Cinquenta e sete euros e 
vinte e oito cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2011/1059 de 2011/01/27 – Processo 128/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo, nos termos do despacho Nº49/PRES/2011. Ao 
DGFP/DF para cabimento e compromisso. Ao DGFP/DA 
para adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/02/01 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de materiais de 
reparação e conservação, às empresas “Pedro e Paulo e João 
Victor e Ligeiro”, pelo valor de € 43,80 (Quarenta e três euros e 
oitenta cêntimos) e € 79,45 (Setenta e nove euros e quarenta e 
cinco cêntimos) respectivamente, nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/1092 de 2011/01/27 – Processo 
133/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo, nos termos do despacho Nº49/PRES/2011. Ao 
DGFP/DF para cabimento e compromisso. Ao DGFP/DA 
para adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/02/01 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de bancos para viaturas da Frota 
Municipal, à empresa “Pedro Miguel Marinho Monteiro – 
Estofador de Automóveis e Mobiliário”, pelo valor de € 220,00 
(Duzentos e vinte euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/1198 de 2011/01/31 – Processo 
134/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo, nos termos do despacho Nº49/PRES/2011. Ao 
DGFP/DF para cabimento e compromisso. Ao DGFP/DA 
para procedimento e adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/02/02 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de cartões e 
envelopes para o Julgado de Paz de Odivelas, à empresa “Estria 
SA”, pelo valor de € 3.105,00 (Três mil cento e cinco euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/956 de 
2011/01/25 – Processo 113/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo, nos termos do despacho Nº49/PRES/2011 e em 
cumprimento do despacho da Sra. Presidente da Câmara exarado 
na Informação Nº683/2010. Ao DGFP/DF para cabimento e 
compromisso. Ao DGFP/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/02/01 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de oferta tigela 
de marmelada no âmbito da “Agenda para o Desenvolvimento, 
Inovação, Emprego e Cultura 2011, à “Pastelaria Faruque”, pelo 
valor de € 350,00 (trezentos e cinquenta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/768 de 
2011/02/14 – Processo 208/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo, nos termos do despacho Nº49/PRES/2011. Ao 
DGFP/DF para cabimento e compromisso. Ao DGFP/DA 
para procedimento e adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/02/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de aviso em Diário da República, à 
“Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo valor de € 32,18 
(Trinta e dois euros e dezoito cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/1772 de 
2011/02/14 – Processo 211/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo, nos termos do despacho Nº49/PRES/2011. Ao 
DGFP/DF para cabimento, compromisso e pagamento. Ao 
DGFP/DA para procedimento”. 
Data de despacho: 2011/02/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de cartões e 
envelopes par Julgados de Paz de Odivelas, à empresa “Estria, 
SA”, pelo valor de € 1.265,00 (Mil duzentos e sessenta e cinco 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1852 de 2011/02/15 – Processo 218/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo, nos termos do despacho Nº49/PRES/2011. Ao 
DGFP/DF para cabimento e compromisso. Ao DGFP/DA 
para procedimento e adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/02/15 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 3 
exemplares do “Livro de Receitas da Última Freira de Odivelas”, 
à “Livraria/Papelaria – Paminu, de Bernardo e Maia, Lda.”, pelo 
valor de € 87,72 (Oitenta e sete euros e setenta e dois cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1699 de 2011/02/10 – Processo 185/2011. 

Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo, nos termos do despacho Nº49/PRES/2011. Ao 
DGFP/DF para cabimento, compromisso e pagamento. Ao 
DGFP/DA para procedimento e adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/02/15 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tinteiro e 
cartridge Canon para Plotter, à empresa “Casa Migas – 
Equipamento de Escritório, Lda.”, pelo valor de € 105,04 (Cento 
e cinco euros e quatro cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/1975 de 2011/02/17 – Processo 
225/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo, nos termos do despacho Nº49/PRES/2011. Ao 
DGFP/DF para cabimento e compromisso. Ao DGFP/DA 
para procedimento e adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/02/17 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguros de 
acidentes pessoais para trabalhadores subsidiados do IEFP, à 
“Companhia de seguros Açoreana”, pelo valor de € 332,97 
(Trezentos e trinta e dois euros e noventa e sete cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/1979 de 
2011/02/17 – Processo 221/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo, nos termos do despacho Nº49/PRES/2011. Ao 
DGFP/DF para cabimento e compromisso. Ao DGFP/DA 
para procedimento e adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/02/17 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação em Diário da República de anúncio para 
concurso Público Urgente, à “Imprensa Nacional Casa da 
Moeda”, pelo valor de € 199,04 (Cento e noventa e nove euros e 
quatro cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1978 de 2011/02/17 – Processo 229/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo, nos termos do despacho Nº49/PRES/2011. Ao 
DGFP/DF para cabimento, compromisso e pagamento. Ao 
DGFP/DA para procedimento”. 
Data de despacho: 2011/02/17 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de vigilância no auditório CAELO, à empresa “Fénix 
Security Group, SA”, pelo valor de € 42,00 (Quarenta e dois 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1921 de 2011/02/16 – Processo 220/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo, nos termos do despacho Nº49/PRES/2011. Ao 
DGFP/DF para cabimento e compromisso. Ao DGFP/DA 
para procedimento e adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/02/17 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para administração directa, à empresa “Manuel Cardoso 
Delgado Lda.”, pelo valor de € 1.205,72 (Mil duzentos e cinco 
euros e setenta e dois cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/1421 de 2011/02/04 – Processo 
161/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo, nos termos do despacho Nº49/PRES/2011. Ao 
DGFP/DF para cabimento e compromisso. Ao DGFP/DA 
para procedimento e adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/02/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material de obra para administração directa, à empresa “António 
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L. Machado e Adelino M. Dinis, Lda.”, pelo valor de € 1.238,80 
(Mil duzentos e trinta e oito euros e oitenta cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/1424 de 
2011/02/04 – Processo 162/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo, nos termos do despacho Nº49/PRES/2011. Ao 
DGFP/DF para cabimento e compromisso. Ao DGFP/DA 
para procedimento e adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/02/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicidade, à empresa “Megaroteiros”, pelo valor de 
€ 1.500,00 (Mil e quinhentos euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/1988 de 2011/02/17 – 
Processo 230/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo o procedimento, nos termos do despacho 
Nº49/PRES/2011. Ao DGFP/DF para cabimento e 
compromisso. Ao DGFP/DA para procedimento e 
adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/02/17 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material de secretaria e papelaria, às empresas “Maxone e Jolefi”, 
pelo valor de € 53,20 (Cinquenta e três euros e vinte cêntimos) e 
€ 208,62 (Duzentos e oito euros e sessenta e dois cêntimos) 
respectivamente, nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/2009 de 2011/02/18 – Processo 223/2011. 
Decisão do Sr. Director do DGFP, Dr. Sérgio Pipa: “T.C e 
Autorizo o procedimento, nos termos do despacho 
Nº49/PRES/2011. Ao DGFP/DF para cabimento e 
compromisso. Ao DGFP/DA para procedimento e 
adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/02/21 
 
 
Despachos exarados pela Sra. Chefe da Divisão de 
Aprovisionamento: 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de aviso em Jornal de Noticias, à empresa 
“Global Noticias, Lda.”, pelo valor de € 129,37 (Cento e vinte e 
nove euros e trinta e sete cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/1146 de 2011/01/28 – 
Processo 136/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Concordo. Autorizo o procedimento e 
adjudicação, sujeito a cabimento, compromisso e pagamento”. 
Data de despacho: 2011/01/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de aviso em Diário da República, à 
“Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo valor de € 233,85 
(Duzentos e trinta e três euros e oitenta e cinco cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/1145 de 
2011/01/28 – Processo 137/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento, compromisso e pagamento”. 
Data de despacho: 2011/01/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de manutenção e assistência técnica às redes de gás para 
a EB1 Casal dos Ampréstimos para o ano de 2011, à empresa 
“Marques Raso Lda.”, pelo valor de € 900,00 (Novecentos 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1070 de 2011/01/27 – Processo 100/2011. 

Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/01/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de assistência técnica informática para o serviço de 
leitura especial – Biblioteca Municipal Biblioteca D. Dinis, à 
empresa “ElectroSertec, Lda.”, pelo valor de € 25,61 (Vinte e 
cinco euros e sessenta e um cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/1154 de 2011/01/31 – 
Processo 140/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/01 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e prestação de 
serviços de montagem de portada de alumínio lacado para o 
Gabinete Veterinário, à empresa “Caixivários, Lda.”, pelo valor 
de € 300,00 (Trezentos euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/1187 de 2011/01/31 – Processo 
141/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/01 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placa de 
inauguração para Escola EB1/JI Eça de Queirós, à empresa 
“Zolde, Lda.”, pelo valor de € 660,00 (Seiscentos e sessenta 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1235 de 2011/02/01 – Processo 142/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/01 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bomba de 
condensados para um AC na Instalação Municipal, à empresa 
“OSF, Herdeiros, Lda.”, pelo valor de € 215,50 (Duzentos e 
quinze euros e cinquenta cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/1153 de 2011/01/31 – 
Processo 139/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/01 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços técnicos de migração da aplicação Informática 
Bibliobase, à empresa “Bibliosoft – Informática, Formação e 
Serviços, Lda.”, pelo valor de € 135,00 (Cento e trinta e cinco 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1135 de 2011/01/28 – Processo 135/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/01 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro de 
acidentes pessoais para contratados Emprego – Inserção, à 
“Companhia de Seguros Açoreana”, pelo valor de € 241,39 
(Duzentos e quarenta e um euros e trinta e nove cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/1373 de 
2011/02/03 – Processo 156/2011. 
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Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de aviso em Diário da República, à 
“Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo valor de € 184,70 
(Cento e oitenta e quatro euros e setenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/1344 de 
2011/02/03 – Processo 153/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento, compromisso e pagamento”. 
Data de despacho: 2011/02/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de aviso em jornal, à empresa “Control 
Invest – Global Noticias”, pelo valor de € 129,37 (Cento e vinte 
e nove euros e trinta e sete cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/1359 de 2011/02/03 – 
Processo 157/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de aviso em Diário da República, à 
“Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo valor de € 415,62 
(Quatrocentos e quinze euros e sessenta e dois cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/1358 de 
2011/02/03 – Processo 157/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento, compromisso e pagamento”. 
Data de despacho: 2011/02/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de aviso em Diário da República, à 
“Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo valor de € 39,58 
(Trinta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/1273 de 
2011/02/02 – Processo 145/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento, compromisso e pagamento”. 
Data de despacho: 2011/02/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de avisos em Diário da República, à 
“Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo valor de € 304,78 
(Trezentos e quatro e setenta e oito cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/1392 de 
2011/02/03 – Processo 151/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento, adjudicação e 
pagamento, sujeito a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de aviso em Diário da República, à 
“Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo valor de € 32,18 
(Trinta e dois euros e dezoito cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/1339 de 
2011/02/03 – Processo 154/2011. 

Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento, adjudicação e 
pagamento, sujeito a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de aviso em Diário da República, à 
“Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo valor de € 193,96 
(Cento e noventa e três euros e noventa e seis), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/1386 de 
2011/02/04 – Processo 159/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento, adjudicação e 
pagamento, sujeito a cabimento e compromisso  
Data de despacho: 2011/02/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro 
Multirrisco para Exposição Colectiva “Tudo é Artes, à 
“Companhia de Seguros Açoreana”, pelo valor de € 65,50 
(Sessenta e cinco euros e cinquenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/1528 de 
2011/02/07 – Processo 170/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços para reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Auto Reparadora Melo Falcão, Lda.”, pelo valor de € 525,50 
(Quinhentos e vinte e cinco euros e cinquenta cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/1529 de 
2011/02/07 – Processo 144/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e colocação de 
pneus, alinhamento de direcção e equilibragem de pneus para 
viaturas da Frota Municipal, à empresa “Pneumacor, Lda.”, pelo 
valor de € 373,96 (Trezentos e setenta e três euros e noventa e 
seis cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1497 de 2011/02/07 – Processo 166/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de porta paletes 
para Administração Directa, à empresa “Transporel – Sociedade 
de Equipamentos de Elevação e Transporte, Lda.”, pelo valor de 
€ 310,00 (Trezentos e dez euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/1565 de 2011/02/08 – Processo 
174/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/08 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para diversas folhas de obra, à empresa “Pedro e Paulo”, pelo 
valor de € 988,65 (Novecentos e oitenta e oito euros e sessenta e 
cinco cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1576 de 2011/02/09 – Processo 177/2011. 
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Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de anúncio em Diário da República, à 
“Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo valor de € 95,80 
(Noventa e cinco euros e oitenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/1591 de 
2011/02/09 – Processo 182/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação e 
pagamento, sujeito a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material eléctrico, à empresa “Carceluz”, pelo valor de € 666,17 
(Seiscentos e sessenta e seis euros e dezassete cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/1582 de 
2011/02/09 – Processo 176/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para diversas folhas de obra, à empresa “Radialcor”, pelo valor 
de € 107,92 (Cento e sete euros e noventa e dois cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/1581 de 
2011/02/09 – Processo 169/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 2 
computadores para a Divisão de Transportes e Oficinas, à 
empresa “CPCIS, SA”, pelo valor de € 1.174,78 (Mil cento e 
setenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/1625 de 
2011/02/10 – Processo 184/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de máscaras 
para o Curso de Socorrismo para a Protecção Civil, à empresa 
“Emergência 2000 SA”, pelo valor de € 144,50 (Cento e 
quarenta e quatro euros e cinquenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/1605 de 
2011/02/09 – Processo 186/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de aviso em Diário da República, à 
“Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo valor de € 158,32 
(Cento e cinquenta e oito euros e trinta e dois cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/1616 de 
2011/02/09 – Processo 190/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação e 
pagamento, sujeito a cabimento e compromisso”. 

Data de despacho: 2011/02/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diversos 
estores, à empresa “Vitorio e Filhos, Lda.”, pelo valor de € 
624,00 (Seiscentos e vinte e quatro euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/1613 de 
2011/02/09 – Processo 188/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação em Diário da República de aviso de 
Concurso Público, à “Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo 
valor de € 393,21 (Trezentos e noventa e três euros e vinte e um 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1622 de 2011/02/09 – Processo 187/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento, adjudicação e 
pagamento, sujeito a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de baterias para 
centrais de intrusão das Escolas EB1/JI Vale Grande e EB1/JI 
Quinta da Condessa, à empresa “Fénix Security Group”, pelo 
valor de € 79,22 (Setenta e nove euros e vinte e dois cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1626 de 2011/02/10 – Processo 191/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de botas, à 
empresa “Vifato”, pelo valor de € 56,00 (Cinquenta e seis euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1623 de 2011/02/10 – Processo 183/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placa 
vitrocerâmica, à empresa “Montiléctrica, Lda”, pelo valor de € 
161,79 (Cento e sessenta e um euros e setenta e nove cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1655 de 2011/02/10 – Processo 192/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
eléctrico para diversas reparações, às empresas “Elpor, SA e 
Pedro e Paulo, Lda.”, pelo valor de € 876,95 (Oitocentos e 
setenta e seis euros e noventa e cinco cêntimos), e 10,50 (Dez 
euros e cinquenta cêntimos) respectivamente, nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/1679 de 
2011/02/10 – Processo 200/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de revisão de Extintores para as instalações da Escola 
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EB1/JI Eça de Queiroz, à empresa “Segurisate – Serviços de 
Tecnologia de Segurança”, pelo valor de € 61,00 (Sessenta e um 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1680 de 2011/02/10 – Processo 179/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de aviso em Diário da República, à 
“Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo valor de € 32,18 
(Trinta e dois euros e dezoito cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/1674 de 
2011/02/10 – Processo 199/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação e 
pagamento, sujeito a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de montagem de PLENUM de retorno de ar 
condicionado, à empresa “Clima”, pelo valor de € 138,00 (Cento 
e trinta e oito euros), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2011/1458 de 2011/02/04 – Processo 163/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Concordo. Autorizo o procedimento e 
adjudicação, sujeito a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pneus, 
equilibragem e alinhamento da direcção de viatura da Frota 
Municipal, à empresa “Pneumacor”, pelo valor de € 228,14 
(Duzentos e vinte e oito euros e catorze cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/1660 de 
2011/02/10 – Processo 193/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para Administração Directa, à empresa “Pedro e Paulo”, pelo 
valor de € 136,30 (Cento e trinta e seis euros e trinta cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1721 de 2011/02/11 – Processo 201/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e prestação de 
serviços de reparação de impressoras, à empresa “Hewlett – 
Parckard Portugal, Lda.”, pelo valor de € 518,18 (Quinhentos e 
dezoito euros e dezoito cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/1714 de 2011/02/11 – Processo 
203/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placa em 
PVC para instalações da CMO, à empresa “Zolde Lda.”, pelo 
valor de € 647,00 (Seiscentos e quarenta e sete euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/1801 de 
2011/02/10 – Processo 207/2011. 

Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de produtos de 
veterinária, à empresa “Merial, Lda.”, pelo valor de € 415,06 
(Quatrocentos e quinze euros e seis cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/1727 de 
2011/02/11 – Processo 173/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de rolos de 
papel térmico para impressora, à empresa “Maxone”, pelo valor 
de € 76,50 (Setenta e seis euros e cinquenta cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/914 de 
2011/01/24 – Processo 108/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pneus para 
viaturas da Frota Municipal, às empresas “Megape e Xarepa 
Pneus”, pelo valor de € 89,50 (Oitenta e nove euros e cinquenta 
cêntimos) e € 172,26 (Cento e setenta e dois euros e vinte e seis 
cêntimos) respectivamente, nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/1946 de 2011/02/17 – Processo 
219/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para o quadro eléctrico da rotunda do Kaué, à empresa “Pedro e 
Paulo”, pelo valor de € 103,00 (Cento e três euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/1944 de 
2011/02/17 – Processo 224/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para a CMO, à empresa “Pitrolino”, pelo valor de € 
113,53 (Cento e treze euros e cinquenta e três cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/2038 de 
2011/02/18 – Processo 232/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de oito 
almoços no âmbito das Comemorações do Dia Mundial da 
Poesia, à empresa “Restaurante Sinal Verde”, pelo valor de € 
60,18 (Sessenta euros e dezoito cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/2137 de 
2011/02/22 – Processo 230/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/22 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de cunhos para 
selo branco com o novo brasão, à empresa “Sporgravo”, pelo 
valor de € 950,00 (Novecentos e cinquenta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/1801 de 
2011/02/14 – Processo 210/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
as viaturas da Frota Municipal, à empresa “JCGouveia, Lda”, 
pelo valor de € 388,01 (Trezentos e oitenta e oito euros e um 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1758 de 2011/02/14 – Processo 171/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 2 máquinas 
fotográficas para a administração directa, à empresa 
“Montiléctrica”, pelo valor de € 224,00 (Duzentos e vinte e 
quatro euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1787 de 2011/02/14 – Processo 212/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de botas de 
segurança com palmilha e biqueira de aço, à empresa “Sintimex, 
Lda.”, pelo valor de € 35,82 (Trinta e cinco euros e oitenta e dois 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1752 de 2011/02/14 – Processo 214/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
as viaturas da Frota Municipal, à empresa “JCGouveia, Lda”, 
pelo valor de € 497,07 (Quatrocentos e noventa e sete euros e 
sete cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1848 de 2011/02/15 – Processo 217/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pneus para 
as viaturas da Frota Municipal, à empresa “Xarepa Pneus, Lda.”, 
pelo valor de € 275,66 (Duzentos e setenta e cinco euros e 
sessenta e seis cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/1913 de 2011/02/16 – Processo 
204/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de reparação de 
viaturas da Frota Municipal, à empresa “Carvalho Branco e 
Lopes, Lda.”, pelo valor de € 154,68 (Cento e cinquenta e quatro 
euros e sessenta e oito cêntimos), nos termos apresentados pela 

informação n.º Interno/2011/1939 de 2011/02/16 – Processo 
213/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o cabimento e compromisso, com o 
respectivo procedimento e adjudicação”. 
Data de despacho: 2011/02/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de utensílios e 
equipamentos de cozinha para os refeitórios escolares, à empresa 
“Oferqual”, pelo valor de € 201,50 (Duzentos e um euros e 
cinquenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2011/1956 de 2011/02/17 – Processo 94/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e prestação de 
serviços de reparação de guilhotina, à empresa “Reprojopa”, 
pelo valor de € 88,50 (Oitenta e oito euros e cinquenta 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1917 de 2011/02/16 – Processo 222/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e prestação de 
serviços de Catering no âmbito do encerramento da agenda para 
o Desenvolvimento, Inovação, Emprego e Cultura 2011, ao 
“Centro de Formação Profissional do Sector Alimentar da 
Pontinha”, pelo valor de € 575,00 (Quinhentos e setenta e cinco 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/1950 de 2011/02/17 – Processo 226/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de anúncio para Concurso Público 
Urgente em Diário da República, à “Imprensa Nacional Casa da 
Moeda”, pelo valor de € 263,40 (Duzentos e sessenta e três 
euros e quarenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/2281 de 2011/02/25 – Processo 
245/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento, adjudicação e 
pagamento, sujeito a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de aparelhos de 
som para o Clube do Movimento, à empresa “Worten”, pelo 
valor de € 363,41 (Trezentos e sessenta e três euros e quarenta e 
um cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/2234 de 2011/02/24 – Processo 243/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de anúncio para Concurso Público em 
Diário da República, à “Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA”, 
pelo valor de € 94,94 (Noventa e quatro euros e noventa e 
quatro cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/2317 de 2011/02/25 – Processo 251/2011. 
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Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento, adjudicação e 
pagamento, sujeito a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de aviso em Diário da República, à 
“Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA”, pelo valor de € 39,58 
(Trinta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/2187 de 
2011/02/23 – Processo 242/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material, às empresas “Graça Ferragens e Ferramentas e Elpor, 
SA.”, pelo valor de € 136,60 (Cento e trinta e seis euros e 
sessenta cêntimos) e     € 362,47 (Trezentos e sessenta e dois 
euros e quarenta e sete cêntimos) respectivamente, nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/2245 de 
2011/02/24 – Processo 237/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de toners para 
impressora, à empresa “Maxone – Material de Escritório, Lda.”, 
pelo valor de € 199,20 (Cento e noventa e nove euros e vinte 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/2223 de 2011/02/22 – Processo 240/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tinteiros e 
cartridges, às empresas “Casa Migas – Equipamento de 
Escritório, Lda. e Maxone”, pelo valor de € 318,84 (Trezentos e 
dezoito euros e oitenta e quatro cêntimos) e €89,55 (Oitenta e 
nove euros e cinquenta e cinco cêntimos) respectivamente, nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/1975 de 
2011/02/17 – Processo 241/2011. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de grelha em 
alumínio, à empresa “Pedro e Paulo”, pelo valor de € 90,00 
(Noventa euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/2236 de 2011/02/24 – Processo 824/2010. 
Decisão da Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação, sujeito 
a cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/02/27 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE LOUVOR 
 

 
 

LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO 
 

A Liga Portuguesa Contra o Cancro é uma associação 
cultural e de serviço social, privada e declarada de utilidade 
pública, que promove a prevenção primária e secundária 
do cancro, o apoio social e a humanização da assistência 
ao doente oncológico e a formação e investigação em 
oncologia e tem como finalidade: 
 
Divulgar informação sobre o Cancro e promover a 
Educação para a Saúde, nomeadamente quanto à sua 
prevenção; 
 
Contribuir para resolver a situação dos doentes 
oncológicos em todas as fases da história natural da 
doença; 
 
Cooperar com as Instituições envolvidas na área da 
oncologia, nomeadamente com os Centros do Instituto 
Português de Oncologia de Francisco Gentil; 
 
Estimular e apoiar a formação e a investigação em 
oncologia; 
 
Estabelecer e manter relações com Instituições 
congéneres, nacionais e estrangeiras; 
 
Contribuir para o apoio social e a humanização da 
assistência ao doente oncológico; 
 
Desenvolver, isoladamente ou em colaboração com outras 
entidades, estruturas para a prevenção primária, 
diagnóstico, tratamento e reabilitação em Cancro. 
 

É pois inegável a importância do seu trabalho em prol da 
comunidade. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas reunida em 11 
de Abril de 2011 não quer deixar de assinalar o seu 
septuagésimo aniversário e delibera louvar e enaltecer o 
trabalho desenvolvido pela Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, nas suas diferentes áreas de intervenção e no 
apoio dado aos doentes oncológicos e suas famílias. 
 
Odivelas, 12 de Abril de 2011 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva) 
 

(Aprovada por Unanimidade) 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

 
 

CEMITÉRIO DE ODIVELAS 
 

Decisão de contratar, perspectivando a formação de 
contrato de concepção, construção e concessão da 
exploração do forno crematório e complexo funerário e 
de concessão de exploração do cemitério municipal de 
Odivelas, respeitante a: elaboração de estudos e projectos 
de execução relativos ao forno crematório e ao complexo 
funerário, elaborados de forma a dar resposta ao previsto 
no programa funcional definido; execução das obras de 
construção do forno crematório e complexo funerário, 
bem como de todas as obras necessárias à concretização 
do Plano de Investimentos; exploração, gestão 
manutenção e conservação do cemitério municipal de 
Odivelas. A fazer-se nos termos e condições definidas no 
Programa do Procedimento e no Caderno de encargos, e 
nos termos e condições definidos nos documentos anexos 
à informação n.º 1838/2011, de 2011-02-15, de acordo 
com o proposto na informação, bem como aprovar as 
peças do procedimento, anexas à informação referida.  
 
Designação do Júri do Concurso, integrando os seguintes 
elementos: 
 
Efectivos: 
 
- Presidente - Dr.ª Regina Meneses, Directora do 
Departamento de Ambiente e Transportes; 
 
- Vogal – Eng.º António Lopes, Chefe da Divisão de 
Instalações e Equipamentos Municipais, que substituirá o 
Presidente nas suas faltas e impedimentos; 
 
- Vogal – Arqt.º Pedro Pires, Técnico Superior. 
 
Suplentes: 
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- Dr.ª Alexandra Mendes, Chefe da Divisão de Controlo 
Ambiental; 
- Dr.ª Manuela Seringa, Técnica Superior. 
 
Delegação no Júri do concurso das seguintes 
competências: 
 
a) Prestar os esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do concurso nos 
termos e prazos previstos no artigo 50.º n.º 2 do Código 
dos Contratos Públicos. 
 
b) Proceder à rectificação de erros ou omissões das peças 
do procedimento nos termos e prazos previstos no artigo 
50.º n.º 2 do Código dos Contratos Públicos. 
 
c) Decidir quanto à prorrogação do prazo fixado para a 
apresentação das propostas. 
 
Conforme o deliberado na 1.ª Reunião Extraordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 23 de 
Fevereiro de 2011, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 4/2011, de 15 de Março, página 12). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

22..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

22..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
 

1144  ddee  AAbbrriill  ddee  22001111  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTIVIDADE E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 

 
 

INFORMAÇÃO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
À ASSEMBLEIA MUNICIPAL SOBRE A ACTIVIDADE E 

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 
 

Presente para apreciação, a Informação da Presidente da 
Câmara Municipal, sobre a actividade e situação financeira 
do Município, à 2.ª Sessão Ordinária de 2011 da 
Assembleia Municipal, nos termos estipulados na alínea e) 
do n.º 1 do Artigo 53° da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  
 
Informação sobre a situação financeira do Município, em 
Março de 2011, que inclui a informação relativa ao grau de 
endividamento do Município para o corrente ano, 
encontra-se espelhada nos Anexos A e B. 
 
A Informação sobre a Actividade Municipal corresponde 
ao período compreendido entre 16 de Janeiro e 15 de 
Março de 2011. 
 
Documento com a seguinte estrutura: 
 

Informação Financeira:  
  

Informação Financeira do Município; 3 
  

Informação Sobre a Actividade Municipal:  
  

Gabinete da Presidência; 5 

Gabinete de Comunicação e Modernização 
Administrativa 

 
8 

Gabinete Veterinário Municipal 26 
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Gabinete de Tecnologia, Informação e 
Conhecimento 

 
29 

Serviço Municipal de Protecção Civil 30 

Gabinete para a Igualdade e Minorias 31 

Gabinete Coesão e Inovação Social 32 

Gabinete Planeamento Estratégico 34 

Departamento Gestão Financeira e Patrimonial 37 

Departamento Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

 
44 

Departamento de Obras Municipais 49 

Departamento Ambiente e Transportes 54 

Departamento Educação, Juventude e Cultura 62 

Departamento de Habitação e Saúde 76 

Departamento Administração Jurídica e Geral 83 

 
 
 
 

REFEIÇÕES ESCOLARES 
 

 
 

FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES NOS REFEITÓRIOS 
ESCOLARES DAS ESCOLAS EB1 E JARDINS DE INFÂNCIA 

 
Aquisição do fornecimento do serviço de refeições 
(pequeno-almoço, almoço e lanche), a partir de Setembro 
de 2011, nos refeitórios escolares das escolas EB1 e 
Jardins de Infância do Concelho de Odivelas, nas 
condições e conforme o deliberado na 6.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
29 de Março de 2011, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 6/2011, de 12 de Abril, 
página 16), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/1183, de 2011.03.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DOS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 

 
 

REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

ALTERAÇÃO 
 

Alteração ao Regulamento dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais 
(publicado no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 1/2004, de 13 de Janeiro, página 8 e anexo), 
conforme o deliberado na 6.ª Reunião Ordinária da 

Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 29 de Março 
de 2011, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 6/2011, de 12 de Abril, página 8), nos termos do 
disposto no Decreto-Lei n.º 111/2010, de 15 de Outubro, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/3148, de 2011.03.21. 

 
 

“REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 
Preâmbulo 

 
A fixação dos horários de funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais sitos no Concelho de 
Odivelas exige, por imposição legal, que o Município 
aprove um regulamento específico sobre a matéria.  
 
Com efeito, só assim poderão ser complementadas as 
normas legais em vigor, alcançando-se um quadro 
legislativo que permite o normal funcionamento das 
actividades abrangidas pela regulamentação municipal. 
 
Nestes termos, o Município de Odivelas, no uso das 
atribuições e das competências que lhes estão cometidas e 
aos seus órgãos, pelo artigo 241º da Constituição da 
República Portuguesa, pela alínea a) do n.º 2 do artigo 53º 
e pela alínea a) do nº 6 do artigo 64º, ambos da Lei 
169/99, de 18 de Setembro, pelo artigo 3º e n.º 1 do artigo 
4º do DL 48/96, de 15 de Maio (alterado pelos Decretos-
lei n.ºs 126/96, de 10/08, 216/96, de 20/11 e 111/2010, 
de 15/10), e no cumprimento do disposto no artigo 2.º do 
DL 111/2010, de 15 de Outubro, aprova as seguintes 
normas regulamentares: 

 
TÍTULO I 

Âmbito de aplicação 
 

Artigo 1º 
(Objecto) 

 
1. Os estabelecimentos a que se referem os n.os 1 a 4 do 
artigo 1º do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, 
localizados no Concelho de Odivelas e cuja actividade seja 
a de venda ao público e/ou prestação de serviços, regem-
se na fixação dos períodos de abertura e funcionamento, 
pelo presente Regulamento. 
 
2. Regem-se também pelo presente Regulamento as 
esplanadas dos estabelecimentos adiante enunciados. 

 
TÍTULO II 

Disposições Comuns 
 

Artigo 2º 
(Regime geral de funcionamento) 

 
Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes, os 
estabelecimentos abrangidos pelo presente Regulamento 
podem estar abertos entre as 06H00 e as 24H00 todos os 
dias da semana. 



 

  
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
32 26 de Abril de 2011 Ano XII - N.º 7 

 

Artigo 3º 
(Períodos de encerramento) 

 
1. Durante os períodos de funcionamento, fixados no 
presente Regulamento, poderão os estabelecimentos 
encerrar para almoço e/ou jantar. 
 
2. As disposições deste Regulamento não prejudicam as 
prescrições legais relativas à duração semanal e diária do 
trabalho, regime de turnos e horários de trabalho, 
descanso semanal e remuneração legalmente devidos, bem 
como todos os aspectos decorrentes dos contratos 
colectivos e individuais de trabalho. 

 
Artigo 4º 
(Mercados) 

 
Os estabelecimentos localizados nos mercados municipais 
com comunicação para o exterior, optarão pelo período 
de funcionamento do mercado ou do grupo a que 
pertencem. 

 
Artigo 5º 

(Estabelecimentos mistos) 
 

1. Os estabelecimentos mistos ficam sujeitos a um único 
horário de funcionamento, em função da actividade 
principal. 
 
2. A Câmara Municipal de Odivelas pode, perante 
situações especiais e ponderadas caso a caso, fixar o 
horário a praticar nos estabelecimentos com estas 
características. 

 
Artigo 6º 

(Permanência e abastecimento) 
 

1. É proibida a permanência nos estabelecimentos de 
pessoas para além dos proprietários e empregados, depois 
da hora de encerramento, excepto as que se encontram à 
espera de serem atendidas na altura do encerramento. 
 
2. Deverão os comerciantes tomar as medidas necessárias 
e adequadas, no sentido de assegurar o encerramento do 
estabelecimento na hora estabelecida. 
 
3. É permitida a abertura antes ou depois do horário 
normal de funcionamento para fins exclusivos e 
comprovados de abastecimento do estabelecimento. 

 
Artigo 7º 

(Mapa de horário) 
 

1. O horário de cada estabelecimento deve constar de 
impresso próprio emitido pela Associação Empresarial de 
Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas 
e onde constarão as condições fixadas pela autarquia, 
nomeadamente, a denominação do estabelecimento, 
identificação da entidade titular da exploração, natureza da 
actividade exercida, horários de abertura e de 

encerramento, bem como os dias de descanso semanal ou 
de períodos de encerramento, se a eles houver lugar. 
 
2. O documento mencionado no número anterior, só 
poderá ser emitido mediante a exibição de documento, 
emitido pela Câmara Municipal de Odivelas com a 
indicação dos termos e condições fixados que irão constar 
do respectivo Mapa a ser emitido por aquela Associação. 
 
3. O mapa de horário será afixado em local bem visível do 
exterior do estabelecimento, depois de devidamente 
autenticado pela Associação referida no n.º 1 do presente 
artigo. 
 
4. De forma alguma pode o estabelecimento comercial 
funcionar fora do horário publicitado nos termos do n.º 1 
deste artigo. 

 
TÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO 
 

Artigo 8º 
(Períodos de funcionamento) 

 
1. Os períodos máximos de funcionamento referidos no 
artigo 2º do presente Regulamento são os previstos na 
legislação em vigor, nomeadamente: 
 
a) Cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e ainda as lojas de conveniência 
poderão estar abertos até às 02H00 de todos os dias da 
semana. 
 
b) Clubes, cabarés, boates, dancings, casas de fado e 
estabelecimento análogos, poderão estar abertos até às 
04H00 de todos os dias da semana. 
 
c) Restantes estabelecimentos de venda ao público e de 
prestação de serviços, incluindo os localizados em centros 
comerciais: todos os dias das 06H00 às 24H00. 
 
2. As esplanadas dos estabelecimentos incluídos na alínea 
a) do número anterior só poderão funcionar até às 02H00, 
a requerimento do interessado e após Pareceres da 
autoridade policial com jurisdição na área e da Junta de 
Freguesia. 
 
3. Os estabelecimentos situados em edifícios onde 
funcionam grandes superfícies comerciais são abrangidos 
pelos horários previstos no número um, conforme o ramo 
de actividade, devendo assegurar o acesso e 
funcionamento das instalações sanitárias. 
 
4. São exceptuados dos limites fixados no número 
anterior: 
 
a) Os estabelecimentos situados em estações ferroviárias 
ou rodoviárias; 
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b) Os estabelecimentos situados em postos abastecedores 
de combustíveis de funcionamento permanente. 

 
Artigo 9º 

(Alargamento de horários) 
 

1. A Câmara Municipal de Odivelas tem competência para 
alargar os limites fixados no artigo anterior, a vigorar em 
todas as épocas do ano ou apenas em épocas 
determinadas, em localidades em que os interesses de 
certas actividades profissionais, nomeadamente ligadas ao 
turismo, o justifiquem, a requerimento do interessado, 
devidamente fundamentado e desde que observem 
cumulativamente os requisitos seguintes: 
 
a) Situarem-se os estabelecimentos em locais em que os 
interesses de actividades profissionais nomeadamente 
ligadas ao Turismo o justifiquem; 
 
b) Não afectem a segurança, a tranquilidade e o repouso 
dos cidadãos residentes; 
 
c) Não desrespeitem as características sócio-culturais, e 
ambientais da zona, assim como as condições de 
circulação e estacionamento; 
 
d) Ter sempre em consideração os interesses dos 
consumidores e as novas necessidades e exigências de 
mercado. 
 
2. Nos casos referidos no número anterior a Câmara 
Municipal de Odivelas deve apreciar a situação com base 
no princípio da proporcionalidade e adequação e de 
acordo com a prossecução do interesse público, devendo 
sempre ouvir previamente os sindicatos, as associações 
patronais, as associações de consumidores e a junta de 
freguesia onde o estabelecimento se situe. 

 
Artigo 10º 

(Restrição de horários) 
 

1. A Câmara Municipal de Odivelas pode restringir os 
limites fixados no artigo 8º, a vigorar em todas as épocas 
do ano ou apenas em épocas determinadas, oficiosamente 
ou através de requerimento dos particulares, em casos 
devidamente justificados e que se prendam com razões de 
segurança ou protecção da qualidade de vida dos 
munícipes. 
 
2. Nos casos referidos no número anterior a Câmara 
Municipal de Odivelas deve apreciar a situação com base 
no princípio da proporcionalidade e adequação e de 
acordo com a prossecução do interesse público, devendo 
sempre ouvir previamente os sindicatos, as associações 
patronais, as associações de consumidores e a junta de 
freguesia onde o estabelecimento se situe. 

 
 
 
 

TÍTULO IV 
PENALIDADES 

 
Artigo 11º 

(Fiscalização) 
 

A fiscalização das normas do presente Regulamento e da 
legislação conexa, é da competência da Inspecção Geral 
das Actividades Económicas, da Inspecção Geral do 
Trabalho, da Polícia de Segurança Pública, da Guarda 
Nacional Republicana e dos serviços de fiscalização 
municipal. 

 
Artigo 12º 

(Contra-ordenações) 
 

As violações ao presente Regulamento constituem contra-
ordenações puníveis com as coimas previstas no Decreto-
Lei 48/96, de 15 de Maio. 

 
Artigo 13º 

(Sanções acessórias) 
 

Em caso de reincidência e quando a culpa do agente e a 
gravidade da infracção o justifique, para além das coimas 
previstas no Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, pode 
ser aplicada a sanção acessória de encerramento do 
estabelecimento durante um período não inferior a três 
meses e não superior a dois anos. 

 
Artigo 14º 

(Competência para aplicação das coimas e 
das sanções acessórias) 

 
1. A competência para ordenar a abertura de processo de 
contra-ordenação e para aplicação das coimas e das 
sanções acessórias pertence ao Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas ou ao Vereador com competência 
delegada. 
 
2. Quando a competência municipal for exercida por 
Junta de Freguesia, empresa municipal ou concessionária, 
a abertura de processo de contra-ordenação e a aplicação 
das coimas e das sanções acessórias cabe ao órgão que, 
nos termos da lei, do respectivo estatuto ou do contrato 
de concessão, tiver competência para o efeito. 

 
Artigo 15º 

(Responsáveis) 
 

Pela prática das infracções aos regulamentos municipais, 
podem ser responsabilizadas, conjuntamente ou não, 
pessoas singulares ou colectivas, ainda que irregularmente 
constituídas, associações sem personalidade jurídica e 
comissões especiais. 
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Artigo 16º 
(Responsabilidade dos entes colectivos) 

 
1. As pessoas colectivas, ainda que irregularmente 
constituídas, as associações sem personalidade jurídica e as 
comissões especiais, são responsáveis pelas infracções 
cometidas pelos membros dos respectivos órgãos e pelos 
titulares de cargos de direcção, chefia ou gerência, no 
exercício das suas funções, bem como pelas infracções 
cometidas por representantes do ente colectivo em actos 
praticados em nome e no interesse deste. 
 
2. A invalidade e a ineficácia jurídicas dos actos em que se 
funde a relação entre o agente individual e o ente colectivo 
não obstam a que seja aplicado o disposto no número 
anterior. 

 
Artigo 17º 

(Tentativa e negligência) 
 

1. A tentativa e a negligência são puníveis. 
 
2. A sanção da tentativa será a do ilícito consumado, 
especialmente atenuada. 

 
Artigo 18º 

(Desistência) 
 

1. A tentativa não é punível quando o agente 
voluntariamente desiste de prosseguir na execução da 
contra-ordenação, ou impede a consumação, ou, não 
obstante a consumação, impede a verificação do resultado 
não compreendido no tipo da contra-ordenação. 
 
2. Quando a consumação ou a verificação do resultado 
são impedidas por facto independente da conduta do 
desistente, a tentativa não é punível se este se esforçar por 
evitar uma ou outra. 

 
Artigo 19º 

(Entrada em vigor) 
 

O presente Regulamento, bem como as suas alterações e 
revogações, entram em vigor no dia …………………….. 

 
 

Artigo 20º 
(Revogação) 

 
Com a entrada em vigor do presente Regulamento, 
consideram-se revogados todos os regulamentos 
municipais que versem sobre matérias aqui previstas.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 

 

PDM - PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 
 

 
 

PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO 
REGULAMENTO DO PDM 

 
Reformulação da Alteração ao Regulamento do Plano 
Director Municipal, aprovada na 11.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal, realizada em 2 de Junho de 2010, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 11 de 
2010, p. 12) e aprovado pela Assembleia Municipal de 
Odivelas, em 15 de Julho de 2010 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 14 de 2010, p. 29), respeitante 
aos artigos 8º, 45º e 54º, para efeitos de adaptação do 
conceito de Área de Urbanização Conjunta à nova 
definição estabelecida pelo D.R. n.º 11/2009, de 29 de 
Maio, para a nova definição designada por Unidade de 
Execução, como mecanismo operativo de execução 
urbanística programada, bem como a proposta de acções 
complementares subsequentes à entrada em vigor da 
alteração regulamentar em referência, conforme o 
deliberado na 6.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 29 de Março de 2011, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 6/2011, de 12 
de Abril, página 9), de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2011/1649, de 2011-02 10. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ANEXOS 
 
 
 
 

MUNICIPÁLIA 
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E PATRIMÓNIO 

 DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS, E.M.: 
 
 
 

RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2010 
 
 
 

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO 
E INFRACÇÕES CONEXAS 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XII - N.º 7 – 26 de Abril de 2011 – Anexo 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPÁLIA – GESTÃO DE 
EQUIPAMENTOS E PATRIMÓNIO  

DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS, E.M. 
 

 

 

 

Relatório e Contas 
2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XII - N.º 7 – 26 de Abril de 2011 – Anexo 

2 
 

ÍNDICE 

 

RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  ………………………………………   3 

Linhas Introdutórias ………………………………………………………………………..   4 

1. Sobre a Actividade Geral da Empresa ……………………………………….   5 

2. Sector da Água ……………………………………………………………………….. 11 

3. Sector da Arte e Cultura …………………………………………………………….. 21 

4. Sector da Manutenção dos Bares …………………………………………………. 27 

5. Contas ………………………………………………………………………………….. 30 

Conclusão ………………………………………………………………………………….. 33 

 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS …………………………………...... 34 

 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS …………………………………………………………….. 36 

 

DOCUMENTOS INFORMATIVOS AUXILIARES ………………………………………. 67 

 

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ………………………………………………….. 73 

 

RELATÓRIO ANUAL SOBRE A FISCALIZAÇÃO EFECTUADA ……………………………. 76 

 

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO ………………………………………………….. 92 

 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS  ………………………………………………….. 94 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XII - N.º 7 – 26 de Abril de 2011 – Anexo 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO 
DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XII - N.º 7 – 26 de Abril de 2011 – Anexo 

4 
 

Linhas Introdutórias 

Nos termos da Lei 53-F/2006 de 29 de Dezembro e dos Estatutos da Municipália – Gestão 

de Equipamentos e Património do Município de Odivelas, E.M., contribuinte nº 506 219 

992 e com sede no Centro Cultural Malaposta, Rua Angola, 2620-492 Olival Basto, de ora 

em diante designada por Municipália, compete ao Conselho de Administração a 

elaboração do Relatório e Contas relativo ao exercício de 2010, no qual é narrada a 

Actividade desta empresa municipal e justificadas as suas Contas. 

 
Desta forma, descreveremos a Actividade Geral, transversal a toda a empresa, e a 

Actividade Específica, que corresponde aos três Sectores de Actividade e respectivos 

equipamentos, de acordo com o seguinte: 

   

• Sector da Água - Complexo das Piscinas Municipais; 

• Sector da Arte e Cultura - Centro Cultural Malaposta; 

• Sector de Manutenção dos Bares 

o Bar do Desassossego (Centro Cultural Malaposta); 

o Bar do Complexo das Piscinas Municipais; 

o Bar Memória (Paços do Conselho); 

o Bar D. Dinis (Biblioteca Municipal). 

 
Relembramos que, e no âmbito do nosso dever especial de informação — cf. alínea d), do 

Artigo 27º, da Lei 53-F/2006 —, apresentámos ao Accionista Único os três relatórios 

trimestrais, relativos aos Primeiro, Segundo e Terceiro trimestres de 2010, sendo o 

presente Documento — cf. alínea c), do Artigo 27º, da Lei 53-F/2006 — aquele que irá 

consolidar a informação oportunamente prestada. 

 
Salientamos que, no decorrer do Segundo Semestre de 2010 (de Julho a Dezembro), o 

valor das transferências relativas ao Subsídio à Exploração (1.199.750,00 Euros), teve um 

corte de 5% (29.993,76 Euros), o que alterou, substancialmente, o desenrolar da nossa 

actividade. 

 
Assinalamos, ainda, que o presente documento foi elaborado já de acordo com o novo 

Organograma da Municipália EM, em vigor desde o passado dia 01 de Janeiro.  
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1. SOBRE A ACTIVIDADE GERAL DA EMPRESA 

 

A actividade desta empresa municipal, muito embora se diversifique segundo os Sectores 

de Actividade, e respectivos equipamentos, presentemente, sob a sua gestão, 

desenvolve-se, no seu todo, segundo uma dinâmica de unidade estratégica, que respeita 

e promove, ao mesmo tempo, a especificidade de cada um dos Sectores. 

 

É neste sentido que o Conselho de Administração tem vindo a actuar, podendo-se 

destacar os seguintes itens. 

 

1.1. Unidade Corporativa da Empresa 

 

A uniformização de procedimentos foi, e continua a ser, uma das prioridades de 

intervenção, uma vez que a partir daqui é possível construir uma única via de 

desenvolvimento da nossa actividade, tendo em conta quer a diversidade dos serviços 

prestados pela Municipália, quer a dispersão geográfica dos equipamentos sob a nossa 

gestão, nomeadamente promovendo o diálogo e a articulação entre todos os serviços da 

empresa, os quais têm vindo a concretizar iniciativas cuja operacionalização é comum aos 

três Sectores de Actividade. 

 

1.2. Recursos Humanos 

 

Uma das formas de desenvolvimento da nossa actividade foi a da promoção de um 

sentimento de pertença em cada um dos trabalhadores e colaboradores da Municipália 

para com os nossos projectos, à qual se aliou uma política de optimização das valências de 

cada um no seio da empresa. 

 

Nesta sequência foram tomadas algumas medidas e empreendidos esforços no sentido de 

optimizar os nossos Recursos Humanos, através: 

 

� Da regularização de situações contratuais junto de colaboradores dos três 

Sectores de Actividade, sem encargos adicionais para a empresa; 
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� Da organização dos Serviços Administrativos do Sector da Água como objectivo de 

melhorar, quer a situação dos trabalhadores, quer a nossa prestação junto dos 

Utentes; 

 

� Do “Programa Vida Emprego”, ao abrigo do qual o Conselho de Administração da 

Municipália obteve dois resultados positivos, sendo  

 

1. um primeiro, que proporcionou a integração de três pessoas em contexto 

de trabalho, as quais, até ao presente momento, têm atingido todos os 

objectivos apontados pela empresa, e que foram distribuídas do seguinte 

modo: uma para o Sector da Água/Limpeza; outra para o Sector da Arte e 

Cultura/Carpintaria; e uma terceira que tem funções nos três Sectores, 

 

2. e um segundo que permitiu optimizar os recursos humanos existentes, 

reforçando as nossas equipas, sem que com isso a empresa sofresse 

encargos incomportáveis, tendo em conta o presente contexto 

económico-financeiro. 

 

1.3. Criação do Gabinete de Relações Públicas e Comunicação 

 

A criação deste Gabinete teve o objectivo de rentabilizar os meios e o know how 

existentes no sentido de firmar o plano de comunicação global para a empresa.  

 

Com a criação deste Gabinete assistiu-se ao desenvolvimento de um meio vocacionado 

para a progressiva unidade da imagem institucional da Municipália, quer internamente, 

quer para o exterior, havendo lugar à dinamização do nosso site, à criação da Intranet e à 

ligação em rede entre o Centro Cultural Malaposta e o Complexo das Piscinas Municipais.  

 

Assim, e para além das competências já exercidas pelos elementos que compõem o 

Gabinete — Design Gráfico, captação de Apoios/Patrocínios, Imprensa, Protocolo, 

Divulgação/Publicidade, Imagem e Bilheteira — o Gabinete tem vindo a trabalhar no 
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sentido da optimização dos meios informáticos de comunicação, do qual se salientam os 

seguintes itens: 

 

� A dinamização dos diferentes meios existentes, como o site da Municipália, o site 

“Malaposta”, o Facebook da Municipália e o da Malaposta, e a Intranet; 

 

� A criação do Facebook “Sextas de Jazz” com o objectivo de divulgar os eventos de 

jazz programados na Malaposta; 

 

� A implementação do envio de SMS para uma divulgação mais directa de toda a 

actividade da Municipália EM; 

 

� A alteração da Newsletter, com o objectivo de aumentar a acessibilidade dos 

utilizadores com necessidades especiais. 

 

1.4. Área da VIDEODOC 

 

A Área da VIDEODOC constituiu-se na sequência de uma das Linhas Estratégicas deste 

Conselho de Administração para o Quadriénio, tendo-se iniciado a digitalização dos títulos 

existentes, cujo processo, e a 31 de Dezembro, contava já com cerca de 543 filmes 

transferidos, prevendo-se que o espólio de cinema documental possa estar totalmente 

transferido para suporte digital no próximo mês de Setembro (2011).  

 

Espera este Conselho de Administração que se transforme o espaço da VIDEODOC numa 

área de acesso público e com módulos de visionamento para permitir várias consultas em 

simultâneo, pautando-se a actividade daquela por objectivos pedagógicos e didácticos, 

com especial atenção aos públicos escolares, não esquecendo, todavia, os grupos de 

seniores que são, já, frequentadores assíduos do Centro Cultural Malaposta.  

 

Potenciar-se-á o seu carácter científico e cinematográfico através de Visionamentos, 

Ciclos e Oficinas de Cinema, prevendo-se a implementação de estratégicas específicas de 

dinamização da VIDEODOC, nomeadamente com a sua diversificação em áreas: a de 
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consulta e pesquisa de filmes; a de visionamento com 3 postos individuais; e a de 

visionamentos colectivos. 

 
Informamos, ainda, que temos mantido os visionamentos — cerca de 20, em 2010 —, os 

quais têm sido efectuados dentro de alguns parâmetros de segurança e de preservação, 

para que não ocorra a deterioração do Acervo.   

 

1.5. Os Acordos de Cooperação 

 
Os Acordos de Cooperação, na sua globalidade, continuam a ser um dos meios que 

permitem aumentar, progressivamente, o alcance da intervenção da Municipália, 

conservando, ao mesmo tempo, o universo das pessoas já abrangidas pelo nosso 

benefício social, uma vez que expressam um dos âmbitos da relação entre a Municipália e 

a comunidade envolvente da qual, também, faz parte. 

 
Compreende-se, pois, que, muito embora o objectivo inerente a cada um dos Acordos 

seja específico e requeira uma monitorização própria, o relacionamento entre a 

Municipália e as instituições parceiras, na sua globalidade, refere-se a um constante 

convite à participação e à divulgação das nossas actividades, num contexto de exigência 

na contenção dos Gastos. 

 
Desta forma, e durante o ano de 2010, o Conselho de Administração da Municipália, ao 

mesmo tempo que foi acompanhando e dando cumprimento aos Acordos já existentes, 

procedeu à celebração de dois Acordos muito significativos no que respeita ao objectivo 

da captação de novos públicos — num contexto, reafirmamos, de grandes restrições 

orçamentais —, mediante o aumento dos meios de Divulgação dos nossos espaços, e que 

são: 

 
� O Acordo de Cooperação com a OTLIS – Operadora de Transporte de Lisboa, a 

qual detém cerca de 2.000.000 de cartões “Lisboa Viva” emitidos;  

 
� E o Acordo de Cooperação com a FNAC Portugal – Actividades Culturais e 

Distribuição de Livros, Discos Multimédia e Produtos Técnicos, Lda.. 
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Ambos os acordos potenciam o aumento do nosso âmbito de intervenção, uma vez que 

permitem o alargamento do número de pessoas que acedem aos nossos equipamentos. 

Ora, este é o princípio subjacente à relação entre a Municipália e cada um dos parceiros, 

realizada no benefício mútuo existente. Neste contexto não podemos deixar de referir, 

ainda, as seguintes parcerias (por ordem alfabética): 

 

 

� Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caneças; 

� Centro Cultural e Recreativo do Bairro Girassol; 

� Clube Millennium BCP; 

� Grupo Desportivo Santander Totta ; 

� Grupo Desportivo e Cultural dos Empregados do BPI; 

� Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública Sul e Açores;  

� SOLAMI – Associação de Solidariedade e Amizade de Casal de Cambra.  

 

 

1.6. Contratos de cedência de empenas do Centro Cultural Malaposta 

 

Numa outra vertente que engloba, quer a captação de receita com o objectivo de 

aumentar os Rendimentos, quer a redução dos Gastos, celebrámos dois contratos de 

cedência de empenas do edifício do Centro Cultural Malaposta: 

 

 

1. Um com a Publipower – Serviços de Publicidade, Lda., em troca de 10 outdoors 

espalhados no Concelho de Odivelas; 

 

 

2.  E outro com a BCM – Bricolage, SA (Leroy Merlin - Amadora), em que esta 

entidade paga 8.160,00 Euros/ ano.  
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1.7. Prazo Médio de Pagamento da Fornecedores 

 

 

Iniciou-se o processo tendente à implementação de mecanismos de controlo interno, 

normalizados informaticamente, nos termos das recomendações do Tribunal de Contas 

sobre esta matéria. A Municipália EM, presentemente, tem feito face às suas obrigações 

através do pagamento aos seus fornecedores dentro do prazo legalmente aconselhado 

(os 30/60 dias). 
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2. SECTOR DA ÁGUA 

 

As actividades específicas desenvolvidas por este Sector no Complexo das Piscinas 

Municipais, abrangem um grande número de pessoas conforme se pode verificar no 

Gráfico que se segue: 

 

 

Gráfico 1 

 

O alcance do benefício social conseguido por este Sector de Actividade é observável nos 

dados constantes do Gráfico 1, onde se pode ler que o número de entradas durante o ano 

de 2010 foi de 302.822, sendo a média mensal de utilização dos equipamentos do nosso 

Complexo de 27.529 entradas mensais, tendo em conta o fecho do equipamento ao 

público durante o mês de Agosto.   

 

De acordo com esta dinâmica, e tendo em linha de conta a preservação dos nossos 

equipamentos, o Conselho de Administração alargou o serviço de Vigilância e Segurança a 

24 horas/ dia. 

 

Também no seguimento da grande afluência de Utentes que existe, e a fim de serem 

evitadas filas de espera junto nos Serviços Administrativos do Sector da Água, foi 

introduzida uma nova forma de pagamento, a do Sistema de Débitos Directo, a qual 
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facilita o pagamento ao Utente, ao mesmo tempo que nos permite uma maior 

previsibilidade e eficácia no controlo dos recebimentos, bem como foi optimizada a 

modalidade da Transferência Bancária. 

 

Realizámos, também, e no âmbito de uma das prioridades estratégicas deste Conselho de 

Administração para o Quadriénio, uma intervenção no equipamento do Sector da Água, 

de acordo com a descrição constante do ponto que se segue, não esquecendo as 

necessidades inerentes ao bom desempenho da nossa equipa, nomeadamente no que 

respeita ao ambiente de trabalho e aos meios para o realizar, tendo sido instalado um 

aparelho de ar-condicionado num dos Gabinetes técnicos, pelo valor de 753,84 Euros, e 

adquirido um computador, no valor de 310,00 Euros. 

 

2.1.  Prioridade de Investimento no Complexo das Piscinas Municipais  

 

No ano de 2010 concluiu-se a 1ª Fase de intervenção no Complexo das Piscinas 

Municipais, cujos trabalhos decorreram durante o mês de Agosto (altura em que o 

equipamento está fechado ao público). 

 

Da instalação da segunda Caldeira (segundo um processo de parceria entre a Câmara 

Municipal de Odivelas/ Departamento de Obras Municipais e a Municipália), decorreu 

todo um processo de requalificação e beneficiação dos equipamentos existentes, de 

acordo com a seguinte descriminação: 

 

� A aquisição de uma Caldeira nova, trabalhando em paralelo com a Caldeira 

antiga, obrigou à substituição de todo o circuito primário das mesmas, bem 

como ao processo de transferência, para a Central Técnica dos 

Termoacumuladores, de águas quentes sanitárias; 

 

� A Substituição de todo o circuito de águas quentes sanitárias e de todo o 

circuito de águas frias na área de balneários, bem como a substituição de 

todo o equipamento anexo ao ramal de abastecimento de água da rede 

pública, no valor de 2.300,00 Euros; 
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� Instalação de electroválvula de enchimento do tanque de compensação da 

piscina de hidromassagem e de circulador de água quente do balneário, no 

valor de 770,00 Euros; 

 
� A substituição de duas válvulas de 3 vias nos termoacumuladores de águas 

quentes sanitárias, no valor de 3.706,80 Euros; 

 

� A substituição de dois compressores e dois injectores giratórios na piscina de 

hidroterapia, no valor de 1.507,54 Euros; 

 

� Instalação de sistema de bóias para tanque de compensação da piscina de 

aprendizagem e da piscina de hidromassagem, no valor de 499,00 Euros; 

 
� Instalação de termóstato digital e sonda de temperatura, no valor de 632,23 

Euros;  

 

� Intervenção de fundo nos três tanques, com betumagem, fornecimento e 

substituição de azulejos, no valor de 9.668,00 Euros; 

 

� Beneficiação específica da Piscina de Aprendizagem, com montagem de 

plataforma elevatória, desempoeiramento e lavagem das condutas de 

ventilação, pinturas e limpezas, no valor de 1.750,00 Euros. 

 

Houve lugar, ainda, às seguintes intervenções: 

 

� Beneficiação de duas cabinas para pessoas com deficiência, com a colocação 

de chão anti-derrapante, ralo em inox e barras anti-pânico, no valor de 

895,00 Euros; 

 

� Reparação das portas em madeira nos balneários, vestiários, WC’s e outros 

locais, no valor de 931,50 Euros; 
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� Aquisição (com fornecimento e montagem) de 2 tabuleiros/rampas para 

bicicletas de Hidrobike, no valor de 720,00 Euros; 

 

� Reparação de vários equipamentos nos balneários, WC’s e outros locais, com 

a colocação, nomeadamente de chuveiros e autoclismos, no valor de 

2.087,92 Euros; 

 

� Aquisição (com fornecimento e montagem) de 13 caixas de esgoto, no valor 

de 1.690,00 Euros; 

 
� Substituição de painéis acrílicos nas janelas da cobertura (Piscina Desportiva), 

no valor de 1.580,00 Euros. 

 
 

O Conselho de Administração empreendeu o investimento acima identificado no 

Complexo das Piscinas Municipais, cujo montante global foi de 28.737,99 Euros, 

intervenção que foi realizada com o aval, escrito, do Accionista Único. 

 

2.2. Manutenção diária do Complexo das Piscinas Municipais 

 

Dos números relativos às entradas mensais nas Piscinas Municipais, a conclusão imediata 

é a do grande trabalho diário de manutenção que é necessário realizar, quando estamos 

face a um movimento de pessoas que atinge a média de 1.400 entradas/dia, em meses 

como o de Outubro de 2010 (cf. Gráfico 1). 

 

Desse trabalho constante, podemos destacar:  

 

� Intervenção ao nível dos WC’s, com a colocação de autoclismos e tampas 

de sanita novos, ou a reparação de outros; 

 

� Intervenção ao nível dos balneários, com a 

montagem/colocação/reparação de fluxómetros nos chuveiros, de 

tubagem, de secadores de parede, de secadores de mãos e de espelhos; 
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� Intervenção ao nível das zonas públicas, sobretudo no que concerne a 

pintura, iluminação e portas de acesso.  

 

Estes são alguns dos trabalhos constantes que requerem a atenção diária por parte 

dos nossos responsáveis, sem esquecer toda a logística necessária para que haja um 

bom serviço de limpeza e de higienização do espaço. 

 

2.3. A relação entre “Reclamações” e o exercício da actividade  

 

As reclamações dos nossos utentes servem-nos de guia para a orientação da nossa 

actividade no sentido da cada vez melhor prestação do serviço público de qualidade. Foi 

com base, também, naqueles testemunhos, que o Conselho de Administração 

empreendeu as obras de beneficiação, das quais salientámos os principais pontos.  

 

Em 2010 a maioria das reclamações dos nossos utentes prenderam-se com a temperatura 

da água dos chuveiros e com a temperatura média do ambiente.  

 

Sobre esta última, o Conselho de Administração sabe que a resolução do problema passa 

pela substituição da Cobertura ora existente, processo que requer o necessário e avultado 

Investimento.  

 

No que respeita à temperatura da água, nomeadamente da dos chuveiros, foi a mesma 

equilibrada na sequência do processo de instalação da segunda Caldeira — não 

esquecendo todos os equipamentos técnicos adquiridos para o efeito como é o caso das 

electroválvulas —, e que contou com a necessária afinação técnica de todos os aparelhos 

através da realização de testes de funcionamento em conjunto.  

 

Ainda no âmbito de uma prestação de um serviço ao público de qualidade, o Conselho de 

Administração, sob proposta dos Serviços, tem vindo a realizar, no corrente ano de 2011, 

um inquérito de satisfação junto dos Utentes do Complexo das Piscinas Municipais.  
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2.4. Área TÉCNICO-PEDAGÓGICA, DESPORTIVA E TERAPÊUTICA 

 

Tem sido competência desta Área a correcta gestão entre a oferta das nossas actividades 

e a procura por parte dos utentes, a fim de se manter o equilíbrio do Plano de Água. 

 

Como exemplo, podemos referir a aquisição de mais uma bicicleta para a actividade de 

HidroBike, no valor de 850,00 Euros, justificada na lista de espera existente, que na altura 

contabilizava 13 utentes (e 108 utentes inscritos). 

 

2.4.1. A Actividade de Hidroterapia 

 

A par da vertente Pedagógica e Desportiva, a actividade Terapêutica tem tido cada 

vez mais procura, e uma vez que é desenvolvida por Profissionais devidamente 

formados para o efeito, o Conselho de Administração iniciou, no Exercício de 2010, 

os contactos com a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), com o objectivo de uma das 

valências, a da Hidroterapia, ser considerada para registo nesta Entidade. 

 

Com o objectivo de podermos prestar serviços de qualidade ao nível da Hidroterapia, 

e ao longo dos anos, recorreu-se a terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e 

técnicos de psicomotricidade, os quais são profissionais Licenciados por Escolas 

Superiores de Saúde, possuindo cédula profissional emitida pela Entidade Reguladora 

da Saúde, estando, como tal, devidamente habilitados às actividades realizadas. Mais 

se destaca, que os elementos desta equipa têm vindo a especializar-se, 

desenvolvendo estudos pós graduados na área da reabilitação aquática, do Shiatsu e 

da Osteopatia.  

 

De Setembro a Dezembro de 2010, e a título de exemplo, registamos no quadro 

seguinte (Quadro I) a frequência de Utentes na actividade de Hidroterapia, cujas 

valências são realizadas em sessões aquáticas e de gabinete: 
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Actividade de Hidroterapia 

Mês de Setembro Mês de Outubro Mês de Novembro Mês de Dezembro 

Água Gabinete Água Gabinete Água Gabinete Água Gabinete 

537 52 525 62 552 78 573 62 

Quadro I 

 

Como é possível observar esta actividade regista uma grande afluência por parte das 

pessoas, e dadas as características da sua prestação, é, a par das vertentes 

Pedagógica e Desportiva, um dos eixos da nossa prestação no âmbito do benefício 

social. 

 

2.4.2.  Actividade Regular 

 

O universo de intervenção da competência dos nossos técnicos é de relevante 

importância para a determinação do tipo de actividades mais procuradas e dos 

equipamentos mais solicitados, cuja relação se pode aferir da leitura do seguinte 

gráfico: 

 

 

Gráfico 2 
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É com base nestes dados que o Conselho de Administração tem pautado a sua 

intervenção do Complexo das Piscinas Municipais, mantendo a tipologia existente, 

sem que com esta continuidade se ponha em causa a adequação contínua entre a 

oferta das nossas actividades e as necessidades por parte dos utentes, com o 

objectivo de que o nosso Plano de Água abranja cada vez mais pessoas. 

 

2.4.3. Actividade Específica 

 

Neste item registamos o trabalho que é realizado pela equipa do Sector da Água 

com o objectivo de fidelizar e convidar à participação todos os Utentes do 

Complexo das nossas piscinas, promovendo, ao mesmo tempo, a proximidade 

com outras Escolas de Natação, como são os casos: 

� Da Festa das Escolas (em Abril) — 2º Torneio Inter-Escolas “Nadar Mais 

Rápido”; 

� Da IV Festa da Água, dirigida às instituições; 

� Da VIII Festa da Água, vocacionada para os utentes em geral; 

� E da participação no evento “24h a Nadar”, realizado no dia 24 de Outubro 

na Piscina Municipal da Amora, Seixal. 

 

Assinalamos, também, a dinamização específica de algumas actividades, como 

por exemplo as aulas experimentais de Hidroginástica ou a dinamização das 

Festas de Aniversário. 

 

 

2.5. Área OPERACIONAL E TRATAMENTO DE ÁGUAS 

 

Além de todo o trabalho de acompanhamento das intervenções realizadas, e no âmbito 

das competências desta Área, durante todo o ano de 2010 foi mantido o sistema de 

fiscalização e controlo  Higieno-Sanitários e o do controlo de Saúde Pública ao nível da 

qualidade das águas das piscinas, quer através de análises físico-químicas, efectuadas 

diariamente pela equipa da Municipália, quer, e na área bacteriológica, pelo Instituto 
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Ricardo Jorge  e pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, tendo-se 

obtido os seguintes resultados: 

  

� Foram realizadas pela nossa equipa de Tratamento de Águas mais de 8.500 

análises físico-químicas, com o objectivo do controlo efectivo dos valores de 

Cloro, PH e acido cianúrico; 

 

� Pelo Instituto Ricardo Jorge e pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo foram realizadas 497 análises bacteriológicas, das quais, 489 com 

resultados próprios, e 8 com resultados impróprios, o que atinge uma média de 

98,4% de resultados positivos e 1,6% de resultados negativos; 

 

� Pelo Instituto Ricardo Jorge foram, ainda, realizadas, em cada trimestre, análises 

ao ar das 3 Piscinas, todas com resultados regulares e dentro das normas 

estabelecidas, com excepção de algumas situações em que atingimos algum 

aumento de temperatura ambiente ou de humidade relativa, provocando 

naturais concentrações de humidade, as quais se prendem com a dificuldade de 

controlo ambiental, dadas as características da cobertura existente, bem como da 

necessidade de uma assistência específica às unidades de tratamento do ar, 

assistência essa que se prevê seja possível fazer a partir do primeiro trimestre de 

2011. 

 

No que concerne à inadequação da Cobertura das piscinas, e como é do conhecimento do 

Accionista Único através dos Relatórios Trimestrais enviados por este Conselho de 

Administração, temos vindo a consultar várias soluções técnicas que sejam eficazes, facto 

que ainda não aconteceu, ao qual se aliam os custos avultados das propostas que nos têm 

sido apresentadas. 

 

No âmbito das nossas prioridades procedemos às intervenções de carácter urgente e 

inadiável, as quais foram decididas e sustentadas de acordo com o know how técnico, 

experiência e parecer da equipa desta Área funcional do Sector da Água. 
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Para terminar o Relatório relativo ao Sector da Água, cumpre-nos afirmar que foi com 

base no trabalho desenvolvido por todos os trabalhadores e colaboradores em exercício 

das suas funções neste Sector, que a Municipália vê o número de utentes ter uma 

evolução positiva entre o último trimestre de 2009 e o de 2010, conforme é possível 

verificar: 

 

 

 

Gráfico 3 
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3. SECTOR DA ARTE E CULTURA 

 

Ao presente Sector compete a oferta de bens culturais e espaços para a sua realização, 

pelo que não podemos esquecer, e no âmbito da relação benefício-custo, a prestação de 

qualidade que tem vindo a ser mantida junto das pessoas que nos visitam. 

 

Conforme é possível verificar no Gráfico seguinte, a actividade da Arte e Cultura continua 

a ser desenvolvida nos termos do princípio da diversidade cultural, graças à variedade de 

espaços que existem no Centro Cultural Malaposta, os quais necessitam, continuamente, 

de Investimento e de beneficiações específicas, tendo em conta o desgaste a que estão 

sujeitos.  

 

 

Gráfico 4 

 

Também não podemos esquecer a prestação que é feita nos chamados “Espaços 

Alternativos”, a qual é possível graças à equipa de profissionais que justificam, 

diariamente, o bom nome do Centro Cultural Malaposta e que dão corpo à marca 

“malaposta - uma casa com arte”. 
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3.1.  Investimento no Centro Cultural Malaposta 

 

No Exercício de 2010 o Conselho de Administração mandou instalar o  equipamento  de 

ar-condicionado no Auditório (sala principal) do Centro Cultural Malaposta, pelo valor 

13.647,72 Euros, intervenção que se justifica no volume de espectadores daquele espaço, 

cujo  número, conforme é possível verificar no Gráfico 4 (cf. p. 21), foi de 19.822. 

 

De acordo com o número de espaços em funcionamento, foi, ainda, necessária a 

aquisição de equipamentos técnicos específicos, como: 

 

� Vidoeprojector, no valor de 9.840,00 Euros; 

� Consola de Comando de Luzes, no valor de 1.175,00 Euros; 

� Leitores de CD e DVD, no valor de 1.854,00 Euros; 

� Microfones, no valor de 1.706,00 Euros; 

� Projectores e porta filtros, no valor de 2.434,00 Euros. 

 

O Conselho de Administração investiu, também, em “Equipamento Administrativo”, 

nomeadamente com a aquisição de computadores, no valor de 2.040,00 Euros. 

 

3.2. Área TÉCNICA E ARTÍSTICA 

 

Sob a orientação da Direcção Artística, esta Área, maioritariamente, operacionalizou, 

como é hábito, a Programação do Centro Cultural Malaposta, bem como deu corpo ao 

Projecto Educativo e apoiou instituições de Ensino do nosso Conselho no âmbito do 

Programa “Formação em Contexto de Trabalho”, concretizando os pressupostos 

pedagógico, formativo, científico ou lúdico, que devem estar na base do trabalho 

desenvolvido num centro cultural. 

 

Ainda no que respeita, especificamente, à equipa Técnica, assinalamos o trabalho de 

colaboração inter-sectorial que tem vindo a ser realizado, nomeadamente no apoio e 

dinâmica comuns que existem aquando da realização das Festas da Água. 
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3.2.1.  PROGRAMAÇÃO CULTURAL - Centro Cultural Malaposta 

 
Mantiveram-se a diversidade e a qualidade das expressões artísticas programadas, 

de acordo com um equilíbrio entre elas. Desta forma podemos destacar, no âmbito 

da programação regular que teve lugar nos espaços do Centro Cultural Malaposta, o 

seguinte:  

� Teatro 

- 3 co-produções com a Associação Cultural Klássikus 

- IV Encontro de Escolas No Teatro da Malaposta 

- V Festa de Teatro Amador na Malaposta 

- Mostra-te (Projecto Escola de Teatro em Palco) 

- 15º Festival Internacional de Artes Para o Pequeno Público – Sementes 

� Música 

- Cidália Moreira (fado) 

- Vicente da Câmara (fado) 

� Dança 

- V Festival Internacional de Solos de Dança Contemporânea 

� Cinema 

- Homenagem a Luís Filipe Costa 

- Extensão do Festival IndieLisboa 

- Extensão DocLisboa - Festival Internacional de Cinema Documental 

 
3.2.2. Projecto Educativo 

 
O Projecto Educativo está em consonância com o conceito alargado de Cultura, o 

qual se sustenta no relacionamento entre a Municipália e comunidade envolvente. 

 
Destacam-se, nesta sequência, as seguintes realizações: 

 

� O projecto “Escolas na Malaposta”, que contou com cerca de 12 

espectáculos, nos quais participaram 827 pessoas; 

 

� Os Workshops e Oficinas de Cinema, com 267 participantes; 
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� As Sessões de Cinema para ATL, que contaram com 162 crianças; 

 

� E a Dança para bebés e crianças, que contou com 35 participantes. 

 

Neste âmbito nunca é demais apresentar, em números, o alcance cultural que a 

nossa programação infantil, tem, assinalando, para o efeito, os seguintes 

exemplos: 

 

� As duas co-produções infantis, entre a Municipália e a Klássikus — “O 

Gato das Botas” (que transitou de 2009) e a “Ilha Encantada” (que 

continuará em 2011) —, nas quais participaram 16.948 crianças; 

 

� O acolhimento de companhias com apresentação de Teatro Infantil, 

pelo qual o Centro Cultural Malaposta recebeu 572 crianças; 

 

� E a programação de Cinema Infantil, que contou com 991 

participantes. 

 
 
 Nesta vertente não podemos deixar de referir a dinamização do Dia Mundial da 

Criança (que teve lugar num “Espaço Alternativo”, mais concretamente no Largo 

D. Dinis em Odivelas), e que contou com a presença de 1.395 crianças. 

 

 

3.2.3. Formação em Contexto de Trabalho 

 

 

Ao abrigo de Acordos com as escolas que nos têm procurado, a Municipália, através 

dos seus profissionais do Teatro nas suas várias valências, tem intervindo no 

sentido de fornecer aos jovens indicados pelas Entidades, formação nas nossas 

áreas. 
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Presentemente, esta empresa municipal tem Acordos com: 

 

� a Escola Secundária Pedro Alexandrino; 

� a Escola E.B. 2, 3 Avelar Brotero; 

� a Escola Secundária de Caneças; 

� a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

 

Ainda no âmbito da Arte e Cultura é de assinalar a exposição colectiva, “Veias”, 

promovida e participada por trabalhadores e colaboradores da Municipália, e que, 

anualmente e de forma progressiva, vai afirmando o espírito de participação por parte 

das nossas equipas. 

 

3.3. Área dos EVENTOS 

 

Para lá das cedências de espaços devidamente enquadradas na Tabela de Preços e o 

acolhimento de diversas iniciativas, sobretudo de entidades que fazem parte da nossa 

comunidade, no ano de 2010 o Centro Cultural Malaposta recebeu a iniciativa “A Invasão 

dos 3D”, promovida pela empresa, “Colorize Media Learning”.  

 

Durante dois dias a Malaposta foi visitada por cerca de 215 pessoas, estando presente nos 

principais órgãos de comunicação nacionais e locais, para lá do facto de termos 

optimizado a dinâmica do Bar do Desassossego, conforme se pode constatar, mais 

adiante, no gráfico com a Evolução Mensal dos Rendimentos dos quatro bares (cf. Gráfico 

7, p. 28), mais especificamente nos dados relativos ao mês de Outubro. 

 

Denotamos, também, o evento promovido pela “OIKOS” e as “Conferências de 

Solidariedade Social”, através dos quais a Malaposta recebeu cerca de 189 pessoas. 

 

Esta Área tem sido, também, a responsável pela Divulgação e Venda dos Cartões (quer do 

Cartão Bem-Estar, quer do Cartão Malaposta).  
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Finalizando, agora, a descrição relativa ao Sector da Arte e Cultura, podemos afirmar que 

a oferta artística e cultural desenvolvida nos espaços do Centro Cultural Malaposta 

durante o ano de 2010 trouxe mais 2.214 pessoas (cf. Gráfico 5), do que a do ano 

anterior, salientando-se, assim, uma evolução, francamente positiva, no que respeita à 

actuação deste Sector. 

 

 

Gráfico 5 
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4. SECTOR DA MANUTENÇÃO DOS BARES 

 

De acordo com o expresso pelo Conselho de Administração no Plano de Actividades e 

Orçamento para 2010, a rentabilização desta actividade configura um dos eixos 

estratégicos da nossa intervenção para o Quadriénio 2009-2013. 

 

Uma primeira grande medida foi a de afirmar esta actividade como um Sector, a par do 

Sector da Água e do Sector da Arte e Cultura, dotando-a dos meios necessários para o seu 

desenvolvimento progressivo. 

 

Nesta sequência foi imperativa a implementação de meios que permitissem o aumento 

dos Rendimentos, objectivo que foi conseguido, conforme se pode verificar no gráfico 

seguinte relativo à “Evolução dos Ganhos 2009/2010”: 

 

 

Gráfico 6 

 

Esta evolução positiva (cerca de 7.143,41 Euros) prende-se com algumas estratégias para 

o aumento dos Rendimentos, como por exemplo o acolhimento de iniciativas que 

troxeram ao Centro Cultural Malaposta um grande número de pessoas, o aumento da 

nossa capacidade em apoiar iniciativas de âmbitos variados ou a criação de novas ofertas 

como é o caso das Festas de Aniversário que têm vindo a ser realizadas em formato 

diferente do anterior. 
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As Festas de Aniversário realizam-se respeitando os ritmos e as normas dos espaços onde 

têm lugar — quer no Complexo das Piscinas Municipais, quer no Centro Cultural 

Malaposta —, de acordo com as actividades disponíveis (Natação ou Teatro), sendo estas 

complementadas com o lanche de aniversário fornecido pelo Bar do Desassossego, nos 

termos das Tabelas de Preços existentes.  

 

Toda a dinâmica criada no Sector de Manutenção dos Bares (de evolução positiva) 

necessitou do respectivo Investimento, tendo sido apetrechados os espaços com 

equipamento específico — como por exemplo, um armário e bancada inox, arcas, um 

frigorífico, uma vitrina de quatro faces, um fogão, duas fritadeiras e uma picadora —, no 

valor global de 4.175,00 Euros. 

 

O Bar do Desassossego teve o mês mais baixo em Janeiro, tendo-se mantido a partir daqui 

sempre acima dos 3.000,00 Euros mensais, conforme se pode ver no Gráfico 7: 

 

 

Gráfico 7 

 

O Bar D. Dinis (situado na Biblioteca Municipal), e após seu apetrechamento, mostra a 

tendência para uma evolução positiva no último trimestre. Denotamos que este espaço — 

como o do Bar da Memória (nos Paços do Concelho) —, tem a sua actividade circunscrita 

aos ritmos do serviço municipal onde está instalado, bem como à área envolvente.  
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O Bar do Complexo das Piscinas Municipais, quer pela sua dimensão (muito pequena), 

quer pela sua localização (em piso superior ao da entrada e em área controlada pelos 

torniquetes de acesso), tem, também, a sua actividade muito limitada. O seu 

desenvolvimento e dinamização passariam por uma intervenção ao nível dos espaços 

exteriores pertencentes ao Complexo. 

 

No resultado deste Sector estão reflectidos, além dos Gastos com “Matérias”, os relativos 

a Custos com Pessoal, tendo em conta que, como Sector de Actividade, necessita da 

respectiva afectação de Recursos Humanos. 

 

No decorrer de 2010, e além do Investimento já narrado, houve uma remodelação 

integral da forma de actuação dos Bares, em matéria de Horários e de Pessoal afecto, 

uma vez que a rentabilização deste Sector mantém-se como uma prioridade estratégica, 

tendo em conta que é uma actividade que só durante o decorrer do Exercício de 2010 foi 

encarada como Sector, significando, pois, que o Conselho de Administração mantém uma 

expectativa de crescimento para o Sector de Manutenção dos Bares. 
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5. CONTAS 

 

O Conselho de Administração regista que ao nível das “Matérias” houve uma realização 

de Gastos abaixo do Orçamentado (13.683,61 Euros), bem como na Conta 62 

(Fornecimentos e Serviços Externos) se regista um Realizado (983.605,21 Euros) abaixo do 

Orçamentado para o ano (993.300,00 Euros). 

 

No que respeita à relação entre os Exercícios 2009/2010, regista-se uma diminuição, 

significativa, dos Gastos, cerca de 133.954,67 Euros, tendo em conta os saldos a 31 de 

Dezembro de 2009 (1.117.559,88 Euros) e a 31 de Dezembro de 2010 (983.605,21 Euros).   

 

No que respeita às rubricas em que o Realizado ficou bastante abaixo do Orçamentado, 

destacamos os Gastos com “Combustíveis” (que no âmbito do SNC incorpora, também, o 

Gás), “Comunicação” e “Outros Fornecimentos e Serviços”.  

 

O resultado positivo expressa-se, também, na rubrica “Publicidade”, a qual — e a par das 

rubricas “Trabalhos Especializados” e “Honorários” —, foi reiteradamente assumida pelo 

Conselho de Administração como um dos núcleos essenciais, quer de reestruturação dos 

meios, quer de controlo orçamental, ao longo dos Relatórios Trimestrais apresentados.  

 

Ora, com a optimização dos meios no âmbito da divulgação das nossas actividades, de 

acordo, aliás, com a justificação que fizemos no âmbito da criação do Gabinete de 

Relações Públicas e Comunicação (cf. supra 1.3.), os resultados relativos àquela rubrica 

são bastante positivos, tendo em conta que a uma previsão de 60.000,00 Euros, 

corresponderam os Gastos realizados com Publicidade de 56.673,20 Euros, ou seja, 

menos 3.326,80 Euros do que o previsto, com a nota de que em 2010 o Conselho de 

Administração investiu em Publicidade, também, no Complexo das Piscinas Municipais 

(4.015,70 Euros). 

 

Nas rubricas “Trabalhos Especializados” e “Honorários” estão consagradas as verbas para 

fazer face à Programação Cultural do Sector da Arte e Cultura e o pagamento aos 
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Professores e Terapeutas da Área Técnico-Pedagógica, Desportiva e Terapêutica do Sector 

da Água. 

No que respeita à rubrica “Trabalhos Especializados” da Programação Cultural, e como já 

foi referido num dos Relatórios Trimestrais apresentados por este Conselho de 

Administração, o equilíbrio na relação benefício-custo resulta da aceitação do público 

para com as produções desenvolvidas em regime de parceria entre a Municipália e outras 

entidades, nomeadamente com a produtora “Klássikus”.  

 

No que respeita à rubrica “Conservação e Reparação”, o Realizado é superior ao 

Orçamentado tendo em conta todo o processo de intervenção no Complexo das Piscinas 

Municipais, o qual está identificado aquando do relatado, neste Documento, para o 

Sector da Água. 

   

No que respeita aos “Gastos com o Pessoal” denotamos, também, e mesmo tendo em 

conta o âmbito das regularizações contratuais, que o Realizado ficou abaixo do 

Orçamentado. 

 

Às verbas utilizadas para Investimento, o Conselho de Administração optou, também, por 

adquirir a viatura de serviço adstrita ao transporte de mercadorias de grande volume — 

uma vez que finalizou o contrato de leasing existente —, pelo valor de 6.041,67 Euros, 

ficando a mesma a fazer parte integrante do património da empresa. 

 

Como foi referido nas “Linhas Introdutórias” ao presente Relatório, o Orçamento da 

Municipália foi reduzido em 5%, com efeitos no Segundo Semestre de 2010 (de Julho a 

Dezembro), o que significou, e reafirmamos, um decréscimo, do lado dos Rendimentos, 

de 29.993,76 Euros.  

 

Face a esta nova realidade Orçamental, o Conselho de Administração trabalhou, não só no 

sentido da redução dos Gastos, mas também, e sobretudo, na captação de realizações 

que promovessem o aumento dos Rendimentos, tendo em conta que é por esta via que 

se incrementa a Actividade da Municipália. 
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Assinalamos, por último, que o valor contratualizado pelo presente Conselho de 

Administração relativo à Conta-Corrente Caucionada — que já existia ao abrigo de um 

Contrato de Empréstimo entre a Municipália e a Caixa Geral de Depósitos — foi de 

500.000,00 Euros (menos 500.000,00 Euros do que o do Exercício anterior), e que o saldo 

do valor utilizado a 31/12/2010 era de 139.000,00 Euros, menos 116.000,00 Euros do que 

o saldo utilizado a 31/12/2009 (255.000,00 Euros). 
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Conclusão 

Após a apresentação feita, cremos estar devidamente justificada a actividade 

desenvolvida ao longo do Exercício de 2010, o qual se constitui como o primeiro ano de 

gestão plena deste Conselho de Administração. 

 

Não podemos deixar de referir que as linhas estratégicas de intervenção foram traçadas 

para o Quadriénio, o que significa, e num contexto de duras regras económico-

financeiras, que a Municipália continuará o trabalho de prestação de um serviço público 

de qualidade, ao qual se alia uma gestão rigorosa e transparente.  
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O Resultado Líquido do exercício de 2010 foi de -126.705,11 Euros (cento e vinte e seis 

mil setecentos e cinco euros e onze cêntimos  — negativo). 

 

 

Propomos que o referido resultado seja transferido para a conta de Resultados 

Transitados. 
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ACTIVO NÃO CORRENTE
Activos fixos tangíveis 5 670.204,05 781.284,50

Propriedades de investimento 0,00 0,00

Goodwill 0,00 0,00
Activos intangíveis 0,00 0,00
Activos biológicos 0,00 0,00

Participações financeiras - método de equivalência patrimonial 0,00 0,00

Participações financeiras - outros métodos 0,00 0,00
Accionistas/sócios 0,00 0,00
Outros activos financeiros 0,00 0,00
Activos por impostos diferidos 0,00 0,00

Outras contas a receber 0,00 0,00

670.204,05 781.284,50

ACTIVO CORRENTE
Inventários 7 5.851,99 4.907,64

Activos biológicos 0,00 0,00
Clientes 11 119.971,65 114.633,66
Adiantamentos a fornecedores 11 589,97 337,00
Estado e outros entes públicos 11 136.683,56 106.307,55

Accionistas/sócios 0,00 0,00

Outras contas a receber 11 7.758,84 0,00
Diferimentos 11 5.665,68 5.217,22
Activos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00
Outros activos financeiros 0,00 897,07

Activos não correntes detidos para venda 0,00 0,00

Caixa e depósitos bancários 11 39.445,00 48.620,38

315.966,69 280.920,52

TOTAL DO ACTIVO 986.170,74 1.062.205,02

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital realizado 11 649.639,37 649.639,37
Acções (quotas) próprias 0,00 0,00

Outros instrumentos de capital próprio 0,00 0,00

Prémios de emissão 0,00 0,00
Reservas legais 0,00 0,00
Outras reservas 0,00 0,00
Resultados transitados 11 -238.862,17 -209.735,72

Ajustamentos em activos financeiros 0,00 0,00

Excedentes de revalorização 0,00 0,00
Outras variações no capital próprio 11 258.750,00 303.750,00

Resultado líquido do período  -126.705,11 -282.382,26

Interesses minoritários

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 542.822,09 461.271,39

PASSIVO

PASSIVO NÃO CORRENTE
Provisões 0,00 0,00
Financiamentos obtidos 0,00 0,00

Responsabilidades por benefícios pós-emprego 0,00 0,00

Passivo por impostos diferidos 0,00 0,00
Outras contas a pagar 0,00 0,00

PASSIVO CORRENTE
Fornecedores 11 67.838,94 76.950,81

Adiantamentos de clientes 0,00 0,00

Estado e outros entes públicos 11 33.249,87 34.739,09
Accionistas/sócios 0,00 0,00
Financiamentos obtidos 11 139.000,00 255.000,00
Outras contas a pagar 11 169.390,94 178.098,25

Diferimentos 11 33.868,90 56.145,48

Passivos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00
Outros passivos financeiros 0,00 0,00

Passivos não correntes detidos para venda

443.348,65 600.933,63

TOTAL DO PASSIVO 443.348,65 600.933,63

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 986.170,74 1.062.205,02

Municipália

Balanço 

Notas
EXERCÍCIOS

2010 2009
Rubricas
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2010 2009

 
Vendas e serviços Prestados 8 1.150.726,57 1.203.530,96
Subsídios à exploração 9 1.169.756,24 1.099.750,00
Variação da produção 0,00 0,00

  
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 7 -61.913,39 -71.378,25
Fornecimentos e serviços externos 15 -983.605,21 -1.172.559,88
Gastos com o pessoal 6,15 -1.308.979,37 -1.246.997,15
Imparidade de inventários  (perdas e reversões) 0,00 0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas e reversões) 0,00 0,00
Provisões (aumentos / reduções) 0,00 0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00
Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00
Outros rendimentos e ganhos 15 99.816,03 97.554,14
Outros gastos e perdas -18.958,62 -26.355,20

  
      Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 46.842,25 -116.455,38

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5 -156.181,76 -151.373,79
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00

      Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -109.339,51 -267.829,17

Juros e rendimentos similares obtidos 12 256,76 0,00
Juros e gastos similares suportados 12 -15.847,72 -11.880,93

Resultados antes de impostos -124.930,47 -279.710,10

Imposto sobre o rendimentos do período 10 -1.774,64 -2.672,16

Resultado líquido do período -126.705,11 -282.382,26

MUNICIPÁLIA
Demostração dos resultados por naturezas

Período findo em 31 de Dezembro   de 2010 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
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2010 2009

Vendas e prestações de serviços 1.150.726,57 1.203.530,96

Custo das vendas e das prestações de serviços 2.177.590,99 2.304.112,51

Resultados brutos -1.026.864,42 -1.100.581,55

Outros rendimentos  (Contas 75 e 78) 1.269.872,27 1.197.304,14

Gastos de distribuição 8.469,56 12.216,31

Gastos administrativos 324.919,18 325.980,25

Gastos de investigação e desenvolvimentos 

Outros gastos 18.958,62 26.355,20

Resultado operacional (antes dos gastos de finananciamento e impostos) -109.339,51 -267.829,17

Gastos de financiamento (líquidos) 15.590,96 11.880,93

Resultado antes de impostos -124.930,47 -279.710,10

Imposto sobre o rendimento do período 1.774,64 2.672,16

Resultado líquido do período -126.705,11 -282.382,26

 

Municipália

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

EXERCÍCIOS
RUBRICAS
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Prestações

Acções suplemen Ajustamen

Capital (quotas) tares e Prémios  tos Excedentes Outras Resultado Interesses Total

realizado próprias outros de Reservas Outras Resultados em de variações líquido  do Total minoritários do

Notas instrumen emissão legais reservas transitados activos revalori no capital período Capital

tos de financeiros zação próprio Próprio

capital 

próprio

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2010 649.639,37 -209.735,72 303.750,00 -282.382,26 461.271,39 461.271,39 

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adopção de novo referencial contabilistico  

Alteração da política contabilistica  

Diferenças  de converção de demonst.financeiras  

Realiz. do excded.de revalo. de activos fixos tang e intang  

Exc ver. de act fixos tang/ intang e respect variações  

Ajustamento por impostos diferidos  

Outras alterações reconhecidas no capital próprio 11  -282.382,26 -45.000,00 282.382,26 -45.000,00 -45.000,00 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -282.382,26 0,00 0,00 -45.000,00 282.382,26 -45.000,00 0,00 -45.000,00 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO                                   8 -126.705,11 -126.705,11 -126.705,11 

RESULTADO INTEGRAL                                     9=7+8 155.677,15 -171.705,11 0,00 -171.705,11 

OPERAÇÕES C/DETENT DE CAPITAL NO PER  

Realizações de capital  

Realizações de prémios de emissão  

Distribuições  

Entradas para cobertura de perdas 11  253.255,81 253.255,81 253.255,81 

Outras operações  

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.255,81 0,00 0,00 0,00 0,00 253.255,81 0,00 253.255,81 

POSIÇÂO NO FIM DO PERÌODO                   6+7+8+10 649.639,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -238.862,17 0,00 0,00 258.750,00 -126.705,11 542.822,09 0,00 542.822,09 

Munícipália
Demonstração das alterações no capital próprio no p eríodo de 2010

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital  da empresa

DESCRIÇÃO
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Prestações

Acções suplemen Ajustamen

Capital (quotas) tares e Prémios  tos Excedentes Outras Resultado Interesses Total

realizado próprias outros de Reservas Outras Resultados em de variações líquido  do Total minoritários do

Notas instrumen emissão legais reservas transitados activos revalori no capital período Capital

tos de (DOAÇÕES) financeiros zação próprio Próprio

capital 

próprio

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO n-1                                 1 649.639,37 9.832,36 -233.864,07 0,00 14.295,99 439.903,65 439.903,65

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adopção de novo referencial contabilistico 2 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00

Alteração da política contabilistica

Diferenças  de converção de demonst.financeiras

Realiz. do excded.de revalo. de activos fixos tang e intang

Exc reva de act fixos tang/ intang e respect variações

Ajustamento por impostos diferidos

Outras alterações reconhecidas no capital próprio 2 -9.832,36 24.128,35 303.750,00 -14.295,99 303.750,00 303.750,00

2 -9.832,36 24.128,35 303.750,00 -69.295,99 248.750,00 248.750,00

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO                                     3 -227.382,26 -227.382,26 -227.382,26

RESULTADO INTEGRAL                                               4=2+3 -296.678,25 21.367,74 21.367,74

 

OPERAÇÕES C/DETENT DE CAPITAL NO PERÍODO  

Realizações de capital  

Realizações de prémios de emissão 

Distribuições

Entradas para cobertura de perdas 0,00  0,00

Outras operações    

5 0,00 0,00 0,00 0,00

 

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO                           6=1+2+3+5 649.639,37 -209.735,72 303.750,00 -282.382,26 461.271,39 0,00 461.271,39

Municipália 
Demonstração das alterações no capital próprio no p eríodo de  2009

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital  da empresa

DESCRIÇÃO



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XII - N.º 7 – 26 de Abril de 2011 – Anexo 

 
 

 

RUBRICAS 2010 2009
Fluxos de caixa das actividades Operacionais
Recebimentos de clientes 1.431.732,76 1.486.171,35

Pagamentos a fornecedores 1.321.777,30 1.373.333,79

Pagamentos ao pessoal 906.449,14 873.021,98

Caixa gerado pelas operações -796.493,68 -760.184,42

Pagamento/Recebimento do Imposto sobre o rendimento -5.859,62 -5.646,98

Outros recebimentos/pagamentos -453.968,93 -429.427,15

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) -1.256.322,23 -1.195.258,55

Actividades de Investimento
Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis -45.171,31 -164.664,73

Activos intangíveis

Investimentos financeiros 

Outros activos 

Recebimentos provenientes de:   

Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

Investimentos financeiros 256,76

Outros activos 

Subsídio ao investimento

Juros e rendimentos similares

Dividendos 
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) -44.914,55 -164.664,73

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos 1.265.000,00 825.000,00

Realizações de capital  e de o/ inst. de capital próprio  

Subsídio à exploração 1.169.756,24 1.099.750,00

Cobertura de prejuízos 253.255,81

Doações 

Outras operações de financiamento   

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos -1.381.000,00 -570.000,00

Juros e gastos similares -15.847,72 -11.880,93

Dividendos 0,00 0,00

Reduções de capital e de o/ instrumentos de capital próprio 

Outras operações de financiamento

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 1.291.164,33 1.342.869,07

  

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) -10.072,45 -17.054,21

Efeito das diferenças de câmbio   

Caixa e seus  equivalentes no início do período 49.517,45 66.571,66

Caixa e seus  equivalentes no fim do período 39.445,00 49.517,45

Demonstração de fluxos de caixa  

MUNICIPÁLIA
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Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracç ões Conexas 

 

Enquadramento:  

 

A Lei n.º 54/2008 de 4 de Setembro criou o Conselho de Prevenção da Corrupção 

(CPC), entidade administrativa independente, a funcionar junto do Tribunal de Contas, 

que desenvolve uma actividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da 

corrupção e infracção conexas. A criação de tal entidade teve por fundamento a 

necessidade de regular a gestão de dinheiros públicos, com a definição de medidas 

que previnam a prática de actos que consubstanciem a utilização ilícita ou má 

administração de dinheiros públicos. 

 

Dentro das suas competências o CPC emitiu uma recomendação, datada de 1 de 

Julho de 2009, segundo a qual todas as entidades gestoras de dinheiros públicos 

devem elaborar um Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções 

Conexas. 

 

A Municipália, EM, sendo uma entidade pertencente ao sector empresarial municipal, 

encontra-se abrangida pela referida recomendação.  

 

O CPC emanou outra recomendação, datada de 7 de Abril de 2010, no sentido de se 

proceder à publicitação dos planos já existentes e de reiterar a necessidade das 

entidades, que ainda não tenham cumprido com tal recomendação, o fazerem. 

 

É tendo por pressuposto as referidas recomendações, que se elabora o presente 

documento, sendo certo que o seu enquadramento temporal prende-se com o facto de 

os membros que compõem o actual conselho de administração da empresa, eleitos na 

sequência das últimas eleições autárquicas, necessitarem de se inteirarem quanto ao 

funcionamento da empresa e de implementar políticas e boas práticas de gestão. 

Entende este conselho de administração que o presente documento ou qualquer outro 

que consubstancie um conjunto de intenções com vista à melhoria do funcionamento 

da empresa, deverá corresponder a um esforço real de implementação de medidas 

concretas, não se valendo apenas como meras propostas de actuação. Por tal razão 

entendem que o conhecimento do funcionamento e actividade da empresa, bem como 

as práticas e procedimentos já instituídos, foi fundamental para perceber que áreas 

podem ser problemáticas, à luz dos objectivos pretendidos pela CPC. 
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Os princípios da transparência e rigor que devem nortear a actuação das empresas 

municipais assumem cada vez mais preponderância, considerando a supremacia da 

prossecução do interesse público. As recomendações emanadas pela CPC reflectem, 

sobretudo, a preocupação em garantir a boa administração, preocupação que se tem 

materializado, com medidas concretas, tais como, a alteração do Código da 

Contratação Pública, implementação de medidas concretas quanto ao cumprimento do 

prazo médio de pagamento a fornecedores, bem como a realização do Questionário 

aos serviços da administração central, regional e local, directa ou indirecta, no que 

concerne aos riscos existentes de corrupção na contratação pública e na concessão 

de benefícios públicos.  

 

No actual contexto social é patente a pressão dos mercados e os condicionalismos 

económico-financeiros, ingredientes que de forma mais ou menos vincada colocam à 

prova as entidades e organizações públicas, nomeadamente, a prossecução do 

interesse público, a igualdade, a transparência, justiça, imparcialidade e boa fé, 

princípios que são concretamente referidos na recomendação da CPC de 1 de Julho 

de 2009. 

 

A idoneidade e transparência das entidades públicas reflectem o esforço dos 

colaboradores e gestores/administradores de cada organização em identificar e 

combater situações e procedimentos menos claros. Ou seja, é o incremento de boas 

práticas e códigos de conduta interna que determinam uma maior fiabilidade da 

actuação das entidades públicas. A organização tem que conter, em si, mecanismos 

que incluam várias vertentes no que respeita à corrupção e infracções conexas, tais 

como a avaliação de situações de risco, prevenir o seu aparecimento e muitas vezes 

alterar comportamentos que geram práticas duvidosas que se podem traduzir em 

corrupção, em qualquer uma das suas manifestações. 

 

Importa referir que, embora a Municipália, EM seja, na sua génese, uma entidade 

empresarial sujeita ao regime legal previsto no Código das Sociedades Comerciais 

(para além das especificidades constantes no diploma que regula o sector empresarial 

local) e, consequentemente, esteja sujeita aos mecanismos dos mercados, julga-se, 

salvo melhor opinião que, em concreto e considerando o seu objecto, não está a 

mesma tão exposta a ocorrência de situações menos claras, comparativamente com 

outras entidades cujo objecto ou competências as colocam num patamar de 

vulnerabilidade patente. Acentua-se, contudo, que tal conclusão, não pode e não deve 
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ser suficiente para afastar as preocupações subjacentes à actuação da CPC e à 

elaboração do Plano ora em análise.  

 

Objectivos:  

 

O presente documento pretende, assim, de acordo com os objectivos previstos na 

recomendação supra mencionada: 

I- Identificar as áreas potencialmente sujeitas a manifestação e ocorrência de 

actos de corrupção, nas suas variadas manifestações;  

II- Instituir mecanismos de controlo interno que impeçam a ocorrência de tais 

riscos e respectivo acompanhamento e supervisão; 

III- Instituir junto dos colaboradores e gestores da empresa, regras de conduta e 

boas práticas; 

 

I – Identificação das áreas potencialmente sujeitas  a manifestação e ocorrência 

de actos de corrupção, nas suas variadas manifestaç ões 

 

A Municipália, EM caracteriza-se por ser uma entidade de carácter empresarial, 

municipal, que visa a promoção do desenvolvimento local e regional. Actualmente, 

mantém sob sua gestão dois equipamentos municipais, a Piscina Municipal de 

Odivelas e o Centro Cultural Malaposta, correspondendo os mesmos a dois sectores 

diferenciados, respectivamente: o Sector da Água, que está vocacionado para a 

prática de desporto através do desenvolvimento de várias actividades; e o Sector de 

Arte e Cultura, no âmbito do qual se procede à produção e divulgação de iniciativas 

culturais nas suas mais variadas vertentes. Concomitantemente a empresa tem sob 

sua gestão os Bares de Apoio aos referidos equipamentos e outros cuja gestão foi, 

igualmente, entregue à empresa pela Câmara Municipal de Odivelas, autonomizando, 

também, um sector específico, o Sector da Manutenção dos Bares, o qual agrega os 

procedimentos e serviços inerentes ao funcionamento dos referidos bares, que para a 

sua cabal gestão justificam a existência desta estrutura. A empresa assenta assim a 

sua actividade nestes três grandes sectores.  

 

Não obstante estar em causa sectores de actuação devidamente identificados no que 

concerne ao objecto, planificação de actividades, procedimentos adoptados, etc., 

poder-se-á considerar existir áreas transversais aos aludidos sectores, as quais pela 

sua natureza são susceptíveis de gerar riscos. 
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Grosso modo, as áreas de actuação referidas são as seguintes: 

a) Gestão Financeira e Aprovisionamento - Risco Moderado 

b) Recursos Humanos - Risco Diminuto 

c) Gestão Operacional e Logística - Risco Diminuto 

 

a) Gestão Financeira e Aprovisionamento  

 

A Gestão Financeira identifica-se com a Área Financeira, área que reveste, sem 

qualquer dúvida, uma importância basilar no funcionamento da empresa. E no que 

respeita a esta área, têm sido adoptadas várias alterações no funcionamento dos 

serviços com vista à sua boa articulação e consequentemente a um real controlo da 

despesa efectuada e da da receita obtida. Esta preocupação de articulação de 

serviços e de efectivo controlo da receita e da despesa espelha-se não só nos 

documentos estratégicos da empresa como também, no organograma funcional da 

empresa. 

 

É tendo por suporte esta área de importantíssimo impacto, que se julga dever 

identificar procedimentos que poderão, de algum modo, constituir potencial risco, são 

eles: 

●  Planeamento da Aquisição de Bens e Serviços; 

●  Aprovisionamento; 

● Celebração e Execução Contratual; 

● Movimentação de Caixa e Fundo de Maneio 

 

No que concerne ao Planeamento da Aquisição de Bens e Serviços, salienta-se que a 

Municipália, EM, pelo seu objecto, não tem tido, até então, a necessidade de recorrer 

à contratação pública, através do serviço nacional de compras públicas, visto a 

despesa inerente à aquisição de bens e serviços ser reduzida, tendo em consideração 

os critérios estabelecidos no Código da Contratação Pública. Na verdade, a quase 

totalidade destas contratações é efectuada através da modalidade de ajuste directo. 

No que toca ao ajuste directo, a empresa tem em consideração a tramitação prevista 

nos artigos 112º e seguintes do CCP, com a diferença do regime simplificado, previsto 

no artigo 128º do referido diploma. É este, normalmente, o procedimento adoptado 

pela empresa. 
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A decisão de adquirir Bens e/ou Serviços é o culminar de um procedimento interno, 

cuja eficácia tem sido uma preocupação constante por parte do órgão de gestão da 

empresa. A necessidade de adquirir é inicialmente identificada em cada serviço, sendo 

que o responsável pelo mesmo instrui desde logo o processo inerente, com a 

elaboração de uma informação na qual conste a justificação da necessidade de 

adquirir o bem e /ou serviço, a indicação da despesa estimada e pelo menos 3 

orçamentos obtidos junto de entidades fornecedoras do bem e /ou serviço pretendido. 

Refira-se que quanto aos orçamentos apresentados são no mínimo três, sendo em 

número superior consoante o valor da despesa a efectuar. 

 

 O Presidente do Conselho de Administração, por sua vez, avalia a pertinência da 

requisição e caso se encontre a mesma devidamente enquadrada encaminha-a para o 

responsável pela área financeira que em articulação com os serviços de tesouraria, 

analisa a possibilidade da sua concretização, fazendo a respectiva cabimentação. Tal 

cabimentação é comunicada ao Presidente do Conselho de Administração que 

autoriza ou não a compra cujo despacho é comunicado ao responsável do serviço e à 

tesouraria, de forma a dar cumprimento ao mesmo. É de referir que a avaliação da 

despesa pretendida é feita sempre de acordo com os critérios do Código da 

Contratação Pública. Sempre que a compra em causa revista maior complexidade ou 

envolva despesa que justifique outro procedimento que não seja o ajuste directo, o 

processo em questão é remetido pelo Presidente do Conselho de Administração, ao 

Apoio Jurídico, de molde a ser aferido, à luz da lei, qual o seu enquadramento.  

 

Quanto ao Aprovisionamento, procedimento que se encontra relacionado com o 

anterior, por ser potencialmente problemático tem também sido alvo de especial 

atenção por parte dos serviços. A existência de stocks de materiais, em consonância 

com as reais necessidades dos serviços permite, logo à partida, proceder à aquisição 

dos referidos materiais de forma organizada e planeada, obstando assim à realização 

de despesa para além da efectivamente necessária, risco que é patente. 

 

Também a Celebração e Execução Contratual, merece uma especial atenção. Refira-

se que neste ponto, o conceito “Contrato” é visto num âmbito mais lato, incluindo não 

só os contratos decorrentes das aquisições de bens e serviços a fornecedores, como 

também os contratos afectos à programação a apresentar no âmbito do Sector da Arte 

e Cultura. No que respeita a este ponto, pretende-se regularizar e monitorizar os 

termos em que são executados todo o tipo de contratos efectuados, avaliando o 
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cumprimento do objecto, a realização do respectivo pagamento, o cumprimento dos 

prazos de pagamentos, verificação da qualidade da prestação. É um domínio onde 

com facilidade pode haver comportamentos desviantes, não obstante não se terem 

detectado tais comportamentos na empresa, precisamente por ser uma área que 

sempre suscitou grande cuidado por parte da gestão da empresa. É claro que um dos 

pressupostos da execução contratual será o da existência de um contrato 

correspondente ao serviço/bem adquirido. De facto, a tendência para a não existência 

ou desadequação dos termos contratuais com a sua efectiva realização é um 

comportamento desviante que se mostra como um risco a ponderar. 

 

Por fim a Movimentação de Caixa e Fundo de Maneio corresponde não só ao 

manuseamento directo de dinheiro como também às operações bancárias inerentes à 

actividade da empresa, as quais incluem vários tipos de transacções, nomeadamente, 

pagamentos e recebimentos. Estão em causa os recebimentos relativos aos 

pagamentos feitos pelos utentes da Piscina Municipal de Odivelas, à caixa realizada 

nos bares de apoio geridos pela empresa e por fim o pagamento das remunerações. O 

meio de realização deste tipo de operações varia, abrangendo a utilização de cheque, 

o pagamento/recebimento por transferência bancária, o débito directo, serviço on-line, 

utilização de serviços de multibanco e mesmo pagamento em numerário. Ora, é esta 

diversidade de meios que obriga a um forte controlo e supervisão das operações 

realizadas. 

 

Também neste âmbito existem procedimentos pré-determinados que enquadram todas 

as operações realizadas. Ou seja, conforme o atrás exposto, todos os pagamentos 

subjacentes a contratos celebrados pela empresa, quer quanto à aquisição de bens e 

/ou serviços, quer aos da programação afecta ao Sector da Arte e Cultura, são 

previamente enquadrados pela informação do respectivo serviço, pela análise do 

órgão de gestão que solicita parecer à área financeira, pelo parecer emitido pela área 

financeira, que conclui pela viabilidade (cabimentação orçamental, através do 

estabelecimento da relação benefício - custo) ou não da despesa e pelo eventual 

parecer jurídico sempre que tal se mostre necessário. Caso a despesa se mostre 

devidamente justificada e cabimentada, é sujeita à análise e decisão em reunião de 

Conselho de Administração. Também os valores recebidos pela prestação dos 

serviços para a qual a empresa se encontre vocacionada são apresentados, 

periodicamente, para informação e controlo, com a supervisão da área financeira e 
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análise quer do Presidente do Conselho de Administração, quer do próprio Conselho 

de Administração. 

 

Realça-se que, apesar de estar em causa um domínio, que dada a sua natureza se 

mostra susceptível à ocorrência de falhas, tem havido um efectivo esforço de controlo 

e supervisão por parte dos serviços de molde a, precisamente, obviar situações menos 

claras, razão pela qual, até à data não se detectou qualquer comportamento menos 

claro.  

 

b) Recursos Humanos  

 

Os Recursos Humanos correspondem a uma área que tende a evidenciar-se, pela 

importância que a valorização e maximização do quadro de pessoal assumem no 

desempenho de uma estrutura empresarial. A análise efectuada a esta área identificou 

algumas actuações que embora não impliquem um grau elevado ou sequer moderado 

de risco de comportamento desviante, merecem atenção de forma a afastar a sua 

verificação. 

 

A atenção a ter incide sobretudo em 4 frentes:  

● Critérios de recrutamento de pessoal  

● Adequação da contratação a termo  

● Racionalização do trabalho suplementar   

● Processo de avaliação dos trabalhadores e progressão profissional 

 

No que concerne ao recrutamento de pessoal, o risco que se apresenta é o do recurso 

a critérios indeterminados e pouco objectivos que levem a uma decisão mais 

discricionária, isto é menos equitativa, no processo subjacente à contratação de 

pessoal. Também esta preocupação é patente na contratação a termo, devendo ainda 

acrescer, neste âmbito, o estrito cumprimento das disposições legais no que respeita à 

fundamentação do contrato a termo (seja certo ou incerto). Este tipo de contratação 

não deverá ser considerado como uma forma de dar resposta a necessidades 

permanentes de serviço, ou seja, o seu carácter excepcional não deverá ser 

subvertido. Por sua vez, com a racionalização do trabalho suplementar pretende-se 

que esta figura não seja utilizada de forma desproporcionada e desajustada, tendência 

que facilmente poderá prevalecer, impondo-se também aqui os estritos requisitos 

legais para o seu recurso. Por fim, quanto à avaliação dos trabalhadores surgem, de 
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igual forma, riscos de utilização de critérios pouco objectivos, ou mesmo a inexistência 

de uma aferição adequada tendente à avaliação dos trabalhadores da empresa. A 

valorização do quadro de pessoal de uma empresa, com a respectiva inserção 

funcional e hierárquica, bem como a correlativa co-responsabilização na actuação 

inerente, é cada vez mais factor de sucesso e de capacidade da estrutura empresarial. 

Para tal é essencial a constante formação e informação dos trabalhadores quanto às 

práticas intrínsecas ao seu desempenho, de molde a, posteriormente, serem alvo de 

uma avaliação objectiva e enquadrada, conducente à sua progressão profissional. 

Também no que diz respeito a esta matéria, facilmente há tendência para a 

inobservância ou preterição de alguma das condutas ora referidas. 

 

c) Gestão Operacional e Logística  

 

No que se reporta a esta área há que atender, por um lado, aos serviços que não 

obstante terem um carácter mais genérico assumem grande importância no 

funcionamento da empresa, como por exemplo, as relações públicas e comunicação, a 

manutenção de equipamentos, a gestão de património e os serviços administrativos 

gerais; por outro, às particularidades dos três sectores de actuação da empresa: o 

Sector da Água, o Sector da Arte e Cultura e o Sector da Manutenção dos Bares.  

Relativamente aos serviços de carácter genérico, sobressai, antes de mais, a 

necessidade de estabelecer um tratamento uniforme com os vários utentes (pessoas 

colectivas e pessoas singulares) e com as pessoas (singulares ou colectivas) com as 

quais a Municipália, EM contrata a prestação dos serviços que constituem o seu 

objecto.  

 

Neste âmbito entende-se que o funcionamento dos serviços de relações públicas e 

comunicação, manutenção e serviços administrativos gerais repercute-se no 

funcionamento geral da empresa. Por isso mesmo importa ressalvar o direito à 

informação que fornecedores e utentes têm, respectivamente, devendo a empresa 

pautar a sua relação com terceiros, por princípios como a veracidade, objectividade e 

transparência. A informação prestada para terceiros deve não só respeitar os critérios 

legais como espelhar fidedignamente a imagem da empresa. 

 

Quanto à manutenção de equipamentos e à gestão de património, são serviços que 

também na sua concretização prática têm um impacto importante no funcionamento e 

imagem da empresa, quer quanto à efectiva e boa utilização do equipamento 
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existente, com a prática dos actos de manutenção e conservação necessários, como 

também no que toca à administração do património existente, ao seu efectivo controlo 

e inventariação.  

 

Quanto ao Sector da Água, tem havido a preocupação de alicerçar a utilização das 

instalações com a formalização dos termos de utilização, identificando claramente os 

utilizadores das mesmas, quer no âmbito dos Acordos de Cooperação celebrados com 

várias entidades, dos Contratos de Utilização celebrados com os Colégios, ou mesmo 

quanto às pessoas singulares. Refira-se que em qualquer uma das situações 

contratualizadas é dado conhecimento do conjunto de regras de funcionamento e 

utilização das instalações, no momento da celebração do referido contrato. Pretende-

se assim, que toda e qualquer utilização das instalações seja feita uniformemente e 

sem que haja desvios dos termos contratuais pré-definidos para todos os utilizadores, 

quer mesmo quanto à finalidade da utilização das instalações.  

 

Outra preocupação que sobressai neste sector é o controlo das condições higiénicas e 

sanitárias exigíveis para o funcionamento deste sector e cujo cumprimento é um 

imperativo. A observância de tais exigências, bem como o direito à informação que os 

tentes têm neste âmbito é, sem dúvida, um pressuposto de boa actuação da empresa. 

 

No que respeita ao Sector da Arte e Cultura, a apresentação dos espectáculos 

agendados pressupõe a concretização dos termos contratuais previamente acordados 

com os artistas, em consonância com o plano de actividades e orçamento anuais. É no 

que respeita à concretização de tais contratos que poderá ocorrer algum 

comportamento que consubstancie um desvio ao rigor com que se espera o 

cumprimento de qualquer contrato celebrado pela empresa. Nesse sentido há um 

cuidado acrescido no acompanhamento e monitorização de tais situações, 

principalmente no que concerne ao estrito cumprimento do valor contratado (cachet ou 

bilheteira), à qualidade do evento, ao controlo da despesa realizada, de molde a não 

ultrapassar o inicialmente previsto, tendo em conta os demais serviços associados à 

apresentação do espectáculo em causa (pode estar associado a um determinado 

espectáculo despesas relacionadas com alojamento e/ou com refeições ou catering). 

Este acompanhamento é feito sobretudo pela coordenação de produção e 

coordenação de cena, em articulação com o Adjunto do Conselho de Administração 

para a área artística e também com o próprio órgão de gestão.   
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Comum ao Sector da Água e ao Sector da Arte e Cultura e no que respeita a este 

ponto realça-se a indispensabilidade de disciplinar o acesso às instalações e serviços 

prestados, com a existência de regulamentos internos e sempre que possível a 

redução a escrito dos termos dessa mesma utilização. Tal preocupação é patente quer 

quanto às instituições, quer quanto aos particulares que contratam os serviços 

prestados, em que há aplicação de valores estabelecidos pela Tabela de Preços (tanto 

para o Sector da Arte e Cultura como para o Sector da Água) aprovada em 

Assembleia-Geral e que dependem da verificação de certos pressupostos. Também a 

ausência de contrato afecto a tal prestação de serviço poderá ser motivo de distorção 

dos seus termos, razão pela qual foram tomadas medidas que limitam tais riscos, 

sobretudo no sector da Água, tais como, a redução a escrito dos termos de utilização 

da Piscina Municipal de Odivelas pelos Colégios e outras instituições que frequentam 

as instalações, bem como das condições preferenciais atribuídas através de Acordos 

de Cooperação.  

 

Quanto ao Sector de Manutenção dos Bares, a matéria em análise assume especial 

importância. A contratação dos serviços associados ao funcionamento dos Bares de 

Apoio pode, de alguma forma, constituir uma área de potencial em risco quanto a 

desvios dos termos pretendidos com eventual aliciamento para a aquisição de bens e 

serviços que não sejam necessários, ou em número ou volume superior ao 

inicialmente calculado, podendo levar à realização de despesa que não era prevista. 

Por tal motivo a boa gestão de stock´s no que respeita a este sector é um imperativo, 

face à possível aquisição de bens em quantidades superiores às necessárias, ou 

mesmo de bens que não sejam normalmente comercializados nas referidas estruturas. 

Por tal motivo o tratamento com os fornecedores por parte da empresa tem que ser 

devidamente acompanhado. Também o relacionamento com os clientes é factor 

determinante. Ressalta o direito à informação já retratada. 

 

II - Instituir mecanismos de controlo interno que i mpeçam a ocorrência de tais 

riscos, e respectivo acompanhamento e supervisão 

 

Uma vez identificadas as áreas em que potencialmente possam ocorrer riscos de 

corrupção e infracção conexas, cabe definir quais os mecanismos de controlo que 

devem ser instituídos para prevenir a sua ocorrência.    
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Julga-se que antes de qualquer outra medida a indicar, deverá ser reforçada a 

Participação e Decisão do Órgão Colegial, sem prejuízo do definido no Pacto Social da 

empresa. No referido documento constam as competências e legitimidade de 

actuação, quer do Conselho de Administração, quer do Presidente do Conselho de 

Administração, contudo, julga-se que, no que respeita às áreas susceptíveis de 

ocorrência de comportamentos menos claros, há sem dúvida a necessidade de 

envolvência e decisão do órgão de gestão, seja ao nível decisório, seja para mero 

conhecimento, esforço que tem sido concretizado. Na verdade, 

 

De modo geral, a empresa tem criado procedimentos que a defendem dos potenciais 

riscos ora retratados. Na verdade, o seu carácter público sempre se mostrou 

preponderante não só quanto ao esforço de qualidade dos serviços prestados, como 

também no que se refere à boa gestão financeira. Por tal motivo a actuação da 

empresa tem-se pautado por princípios como a transparência, adequação e 

informação, os quais, à partida, identificam-se com os objectivos traçados pelo 

presente documento. São princípios que por serem transversais, impõem-se como 

únicos e comuns a qualquer área de actuação da empresa. Mais, os princípios supra 

elencados tem uma perspectiva de actuação, não só de grupo, como também a nível 

individual, incidindo especial atenção nos órgãos sociais. Vigora na empresa, uma 

politica de colaboração institucional e de responsabilidade intrínseca a cada 

trabalhador. 

 

É tendo por base tais princípios que se particularizam procedimentos para cada uma 

das áreas que se mostram mais vulneráveis à verificação de situações menos claras.  

 

Assim: 

 

Gestão Financeira  

 

Na identificação dos riscos existentes nesta área, foi feita uma subdivisão de 

procedimentos que poderão, de alguma forma importar risco de comportamentos 

menos claros, os quais conforme consta do ponto mencionado: Planeamento da 

Aquisição de Bens e Serviços; Aprovisionamento; Celebração e Execução Contratual 

e Movimentação de Caixa e Fundo de Maneio. 
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Julga-se que as medidas novas a propor, ou reforço das já implementadas, com o 

propósito de clarificação de procedimentos são identificáveis de forma global, com 

aplicação genérica à Gestão Financeira da empresa, a qual engloba cada um dos 

procedimentos supra identificados. Neste sentido, no que respeita à gestão financeira, 

propõe-se: 

 

Orçamento Anual Previsional 

Esta medida, não sendo uma novidade por constituir um pressuposto de 

funcionamento da própria empresa, não deixa de se apresentar como uma forma de 

controlo importantíssima no que respeita a toda a actividade da Municipália, EM. A sua 

boa elaboração constitui um instrumento vital para a empresa. 

 

Implementação de um sistema de controlo interno quanto à avaliação prévia das 

necessidades efectivas da empresa no que respeita à aquisição de bens e/ou 

serviços.  

Esta medida tem impacto directo no Planeamento da Aquisição de Bens e Serviços e 

no Aprovisionamento, subdivisões da gestão financeira supra referidas. Neste âmbito 

é crucial fazer uma avaliação por cada serviço das necessidades de equipamento e 

materiais normalmente utilizáveis, englobando todo o tipo de aquisição que seja 

previsível a curto e médio prazo, de molde a ponderar-se à luz da legislação aplicável 

(CCP), qual o procedimento que melhor se adequa. O fraccionamento de 

procedimentos de compras ou de aquisição de serviços implica a duplicação de 

esforços e recursos financeiros, o que poderá à partida ser devidamente controlado. 

Ficam salvaguardadas as compras que, pela sua natureza, tenham carácter de 

excepção ou imprevisibilidade. 

 

Esta medida visa, genericamente, o controlo das requisições e pedidos de compra a 

apresentar por que cada serviço. 

 

Avaliação do Procedimento Contratual adequado para cada aquisição de bem e/ ou 

serviço (aplicação dos critérios do Código da Contratação Pública) 

Esta avaliação completa a medida anteriormente indicada, já que este tipo de 

avaliação deverá anteceder qualquer procedimento para aquisição de bens e serviços, 

quer quanto aos espectáveis nos termos da medida anterior, quer quanto aos demais.  
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Salienta-se mais uma vez que, tendo em conta as razões atrás expostas no que 

respeita ao procedimento normalmente adoptado pela empresa, predomina o ajuste 

directo, considerando os requisitos legalmente previstos e o valor dos bens e serviços 

adquiridos, o qual é inferior ao limite estabelecido. Tal facto não deve ser, contudo, 

impeditivo de em cada situação e em concreto proceder-se à avaliação do 

procedimento, até porque o ajuste directo, tal como também já foi aflorado, pode ou 

não consubstanciar ou não o regime simplificado legalmente previsto. 

 

Implementação/ Aperfeiçoamento de Sistemas de Controlo Internos 

Esta medida complementa as anteriores. Tem em vista a conferência, posterior, dos 

termos contratuais, quer esteja em causa um contrato elaborado pela empresa, quer 

seja um contrato elaborado pela entidade com quem contratará. Pressupõe, assim, 

verificar da conformidade das cláusulas contratuais, quer do ponto de vista legal, quer 

quanto à sua adequação ao objecto; adequação dos valores contratados; execução 

atempada e cumprimento de prazos contratuais; verificação da qualidade e quantidade 

da prestação. 

 

Cumprimento Prazos Médios de Pagamento a Fornecedores  

A execução desta medida fornece, sem dúvida, informação relevante quanto à cabal 

execução e gestão financeira. É um efectivo pressuposto de capacidade financeira e 

da actuação em consonância com os procedimentos prévios e com o respectivo 

orçamento, factores que devem ser devidamente ponderados antes da realização de 

despesa. 

 

Elaboração de Relatórios Trimestrais relativos à Execução Orçamental 

O cumprimento desta imposição legal, no que respeita ao sector empresarial local, 

sector em que se enquadra a Municipália, EM, constitui de igual forma uma medida de 

controlo da gestão financeira. Por outro lado, constitui uma fonte de informação 

institucional, sobretudo no que respeita ao dever de informação existente para com o 

detentor do capital social da empresa, neste caso a Câmara Municipal de Odivelas, no 

que respeita a esta área de actuação. 

 

Recursos Humanos  

 

Na identificação dos riscos existentes nesta área, foram identificadas quatro tipos de 

actuações que poderão apresentar risco de ocorrência de comportamentos menos 
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claros, a saber: Critérios de recrutamento de pessoal; Adequação da contratação a 

termo; Racionalização do trabalho suplementar; Processo de avaliação dos 

trabalhadores e Progressão Profissional. 

 

Também as medidas a propor no que respeita ao Recursos Humanos mostram-se 

genéricas. 

 

Individualização da Área dos Recursos Humanos e Implementação/ Aperfeiçoamento 

de Procedimentos Internos 

Esta medida consiste na identificação e concentração funcional dos actos referentes a 

esta área. Julga-se que a eficiência de actuação no que respeita ao tratamento das 

questões afectas aos recursos humanos passa pela assunção das mesmas por um 

gabinete constituído para o efeito. O tratamento, de forma individualizada, da matéria 

afecta aos recursos humanos, permite a priori, o seu cabal planeamento e 

enquadramento. Pretende-se a permanente organização de cadastros; identificação 

de prioridades e necessidades funcionais da empresa que confluam na contratação de 

pessoal; a gestão de pessoal, quer na óptica de cumprimento do regime laboral 

aplicável em geral, quer quanto ao controlo de situações específicas, como seja, a 

realização de trabalho suplementar. 

 

A dispersão de actos relativos aos recursos humanos tende a criar hábitos menos 

conformes e a obstar à definição de procedimentos internos, comuns a todos os 

colaboradores, que impliquem vários passos até à decisão do órgão legítimo. 

 

Na medida ora apresentada enquadrar-se-á, assim, qualquer acto de gestão de 

pessoal, devendo proceder-se à sensibilização dos colaboradores para a organização 

interna, com a existência de regras de conduta e procedimentos. Nesse sentido 

também os órgãos decisores, devem fundamentar as suas decisões. Tome-se por 

exemplo a avaliação que se impõe fazer ao quadro de pessoal, sempre que se mostre 

necessário proceder à contratação de um novo trabalhador. Sempre que seja 

identificada uma necessidade neste âmbito deverá ser comunicada, 

fundamentadamente, pelo superior hierárquico do serviço em causa, ao Presidente do 

Conselho de Administração, o qual por sua vez apresentará tal necessidade ao 

Conselho de Administração, que analisará a pertinência da contratação e em que 

regime. Sempre que se mostre adequado para a boa decisão é solicitado parecer 

jurídico que ajude ao seu enquadramento. Em primeira linha ter-se-á sempre em 
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consideração a maximização dos recursos humanos existentes. Caso não se mostre 

possível suprimir a necessidade sentida com o quadro de pessoal da empresa, deverá 

proceder-se ao recrutamento através de procedimento previamente definido. 

 

Definição de Orientações referentes à realização de Trabalho Suplementar e 

Contratação a Termo 

Pretende-se sensibilizar os trabalhadores para o fundamento e finalidade do trabalho 

suplementar e da contratação a termo. O trabalho suplementar só deverá ser utilizado 

para fazer face a acréscimo eventual e transitório de trabalho por parte da empresa e 

que não justifique a contratação de um novo trabalhador.  

 

Por sua vez a contratação a termo visa a satisfação de necessidade temporária da 

empresa e pelo período indispensável. As duas figuras não deverão, pois, ser 

utilizadas para necessidades permanentes dos serviços. 

 

Deverão ser emanadas orientações, no sentido de enquadrar a realização de trabalho 

suplementar. Impõe-se, sempre que possível, a comunicação prévia da sua 

necessidade pelo superior hierárquico do serviço em causa ao Presidente do 

Conselho de Administração, de forma fundamentada, o qual autorizará ou não a sua 

realização. Ficam salvaguardadas as situações excepcionais, cuja comunicação prévia 

se mostre impossível de realizar. 

 

Definição de um Sistema de avaliação dos trabalhadores e Responsabilização 

Funcional 

Em consonância com o atrás referido a definição de requisitos no que respeita a este 

ponto é igualmente importante para a não verificação de comportamentos desviantes e 

susceptíveis de criar situações desiguais.  

 

A existência de um organograma funcional e definição dos respectivos conteúdos 

funcionais, bem como a determinação de critérios e métodos de avaliação, quer 

individual, quer de grupo, permitem a progressão profissional dos trabalhadores de 

forma planeada e devidamente inserida numa política de recursos humanos, 

previamente delineada pelo órgão de gestão, não devendo corresponder a uma 

actuação arbitrária e discricionária.  
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Neste âmbito, torna-se claro que a responsabilidade assumida por cada trabalhador é 

crucial para o salutar funcionamento dos circuitos e procedimentos internos. 

Obviamente que esta exigência, surge, em primeira linha no que respeita ao órgão de 

gestão e às estruturas hierárquicas intermédias. Ou seja, a intervenção de cada 

trabalhador é tida como fundamental para o bom funcionamento da empresa, devendo 

proceder-se à sensibilização dos trabalhadores para o conjunto de direitos e deveres 

que lhe estão afectos e para o impacto que o seu comportamento tem na organização 

empresarial. 

 

Recurso aos Programas de Estágio do Instituto do Emprego e Formação Profissional 

O recurso aos Programas de Estágio do Instituto do Emprego e Formação Profissional 

tem sido prática por parte da empresa, por entender a mesma ser importante o papel 

social das estruturas empresariais na inserção ou reinserção profissional de jovens e 

adultos. A conciliação dos interesses da empresa com a vertente social é sem dúvida 

uma preocupação da empresa. 

  

Gestão Operacional e Logística  

 

Também, relativamente a este ponto, o tipo de medidas a tomar serão comuns aos 

vários sectores tratados na identificação das áreas de maior risco de comportamentos 

menos claros.  

 

Implementação de procedimentos de controlo 

Todos os actos que impliquem o contacto com terceiros quer no sentido de angariação 

de utentes, quer no que respeita aos normais contactos com entidades singulares ou 

colectivas que tendam ao cumprimento dos contratos celebrados pela empresa no 

exercício da sua actividade, deverão ser acompanhados por responsáveis 

previamente definidos como tal, aos quais deverão ser transmitidas regras de conduta, 

sendo os mesmos devidamente sensibilizados para a responsabilidade adveniente das 

suas funções. Tal medida adequa-se à actividade cultural, à actividade desportiva e 

ainda à prestação dos serviços prestados nos bares geridos pela empresa. Ou seja, o 

contacto frequente e muitas vezes assíduo com fornecedores, utentes e prestadores 

de serviço nas instalações geridas pela Municipália, EM, ou com qualquer tipo de 

pessoas, singulares ou colectivas, que de alguma forma estabeleçam vínculos 

contratuais com a empresa, não poderá ser motivo de comportamentos que não se 
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enquadrem nas relações que normalmente resultariam do exercício de funções por 

parte dos colaboradores. 

 

Monitorização da Actividade de cada Sector 

Embora seja um complemento da medida anterior é de acentuar a necessidade de 

monitorização dos actos inerentes à prestação de serviços de cultura, desporto e dos 

bares. Só o efectivo acompanhamento dos vários actos e processos de cada sector 

permite à empresa ter a noção da qualidade da prestação da sua actividade e da 

adequação do seu funcionamento aos objectivos traçados. Esta monitorização 

articula-se sem dúvida, com o que foi atrás referido quanto à responsabilização de 

cada trabalhador dentro das suas competências e com a respectiva consciência da 

importância do seu contributo e do desempenho das suas atribuições.   

 

Por fim, no que respeita à Supervisão e Controlo do Plano em análise, ter-se-á em 

consideração os sectores de actividade da empresa e as áreas tidas como mais 

permissivas. Nesse sentido, serão responsáveis pela execução do Plano: 

► Conselho de Administração 

► Técnico Oficial de Contas 

► Responsável pela Área Técnico e Artística do Centro Cultural Malaposta 

► Responsável pela Área Técnica e Pedagógica da Piscina Municipal de Odivelas 

► Responsável pela Área da Manutenção do Equipamento 

► Responsável pela Área Operacional e Tratamento de Água 

 

III - Instituir junto dos colaboradores e gestores da empresa, regras de conduta e 

boas práticas  

  

Estabelecer normas de conduta e boas práticas de gestão numa estrutura empresarial 

é crucial para o bom desempenho da mesma e é o ponto de partida para a aplicação 

das medidas ora apresentadas. 

 

Tal como atrás referido, a co-responsabilização dos gestores e dos colaboradores 

resulta do normal funcionamento dos circuitos já existentes e dos que são propostos 

criar. Para tal é fundamental estabelecer regras internas de conduta, para além das 

disposições legais aplicáveis. 
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As regras de conduta e boas práticas deverão ter em consideração várias dimensões, 

ou seja, entende-se dever ser importante estabelecer as referidas regras tendo por 

base, primeiro, o carácter bilateral do vínculo laboral existente entre a empresa e cada 

colaborador depois, no que respeita ao próprio funcionamento da empresa e por fim as 

regras de conduta gerais. 

 

Na relação bilateral colaborador/entidade empregadora, conforme o já anteriormente 

referido, assume especial relevância a valorização de cada colaborador. Tal medida 

implica, antes de mais a inexistência de qualquer tipo de discriminação por parte da 

empresa relativamente aos seus colaboradores. Quanto a estes, a empresa deverá: 

assegurar as necessárias condições de trabalho, cumprir as regras de segurança, 

higiene e saúde no trabalho; garantir o respeito pelos direitos dos seus colaboradores; 

criar condições para a frequência de acções de formação; promover a valorização 

profissional; garantir o direito à informação. 

 

Importa também aludir à conduta a ter por parte dos colaboradores para com a 

empresa na óptica da entidade empregadora e para com terceiros (clientes e 

fornecedores). Neste âmbito, os colaboradores deverão ser sensibilizados para os 

seus deveres. A actuação, enquanto colaboradores da empresa, deverá ter por base, 

igualmente, as orientações de serviços, devendo actuar com a observância dos limites 

das responsabilidades que lhe tenham sido atribuídas. Tal responsabilidade implica 

ainda a percepção por parte dos colaboradores das regras de conduta gerais e as ora 

particularizadas no que respeita ao combate à corrupção e infracções conexas, sendo 

que a sua violação deverá ser objecto de procedimento disciplinar, caso se verifiquem 

os pressupostos factuais e legais para o efeito. Deverão diligenciar, ainda, pela 

conservação dos bens e equipamentos que lhe estão afectos, os quais devem ser 

usados de forma diligente e no interesse da empresa, sem benefícios pessoais. 

Importa referir que na sua actuação em representação da empresa, deverão, ainda, 

actuar com respeito pelos princípios que enformam a actuação da própria empresa. 

 

Quanto às regras de conduta e boas práticas com um carácter mais genérico e que 

tem aplicação à empresa no seu conjunto, refere-se em primeira linha, o dever de 

cumprir com o direito à informação quer com os utente, quer com as entidades que 

com a mesma contratam. Informar e esclarecer é um reflexo do princípio da 

transparência que pauta a actuação da empresa e de enaltecimento do carácter 

público do serviço que presta. No que respeita aos equipamentos que se encontram 
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sob gestão da empresa, também os mesmos deverão os mesmos estar ao serviço da 

população tendo por base a prestação de serviço público de qualidade, não devendo 

ser subvertido tal princípio, não obstante o cunho empresarial da estrutura. A 

prestação de serviço público deve ser um imperativo na actuação dos gestores e 

colaboradores. Por tal motivo a actividade da empresa corresponde a uma efectiva 

preocupação social, preocupação que deverá continuar a traduzir-se no 

estabelecimento de parcerias com instituições sociais e culturais do concelho.  

 

Observações Finais  

Por último é de referir que a aplicação concreta do presente plano encontra-se em 

estrita articulação com o organograma funcional da empresa. 
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