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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

1100..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2244  ddee  MMaaiioo  ddee  22001111  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTA 
 

 
 

ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS DO ANO DE 2009 

 
Acta da primeira reunião extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas realizada a 06 de Novembro de 
2009. 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

SÉTIMA MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
SEXTA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL (EXTRAORDINÁRIA) 

 
Sexta Alteração Orçamental Extraordinária de 2011, nos 
termos dos Mapas anexos à informação nº 
Interno/2011/5282, de 2011-05-19, e que farão parte 
integrante da acta da presente reunião. 
 

 
“6.ª Alteração Orçamental 

 
A 6.ª Alteração Orçamental de 2011, reveste-se de carácter 
extraordinário e tem como intuito o reforço do projecto 
67/I/2011 referente a aquisição de terrenos, no valor de 
1.180.000,00 € (um milhão, cento e oitenta mil euros), o 
valor de 2.900,00 € (dois mil e novecentos euros) face à 
necessidade de proceder á contratação de serviços de 
segurança para o Pinhal da Paiã e por último, a inscrição 
de 5.000,00 € (cinco mil euros) em rubricas do orçamento 
de despesa corrente para suprir despesas de custas de 
processos judiciais. 
 

A Modificação à Despesa totaliza 1.187.900,00 € (um 
milhão, cento e oitenta e sete mil e novecentos euros), 
verificando-se um decréscimo das despesas correntes em 
930.900,00 € (novecentos e trinta mil e novecentos euros) 
por contrapartida de um aumento das despesas de capital 
de igual valor, conforme quadro síntese abaixo: 

 
Modificação Despesa 

Quadro Síntese 
 

 Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

7.900,00 938.800,00 

Total de Despesas 
Capital  

1.180.000,00 249.100,00 

Total Geral  1.187.900,00 1.187.900,00 

(un: euros)” 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

 
 

CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
SUBSTITUIÇÃO DE UM MEMBRO DO JÚRI 

 
Ratificar o despacho da Senhora Presidente exarado na 
informação n.º 2011/5243 de 2011/05/18, de autorização 
para a substituição da Dra. Manuela Seringa pela Dra. 
Rosa Patrão, como membro suplente do Júri do Concurso 
Público para a Concepção, Construção e Concessão da 
Exploração do Forno Crematório e Complexo Funerário 
e Concessão da Exploração do Cemitério Municipal, no 
âmbito da deliberação tomada na 1ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada no dia 23 de Fevereiro de 2011, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 4 de 2011, 
página 12).  
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO 
 

 
 

INSTALAÇÕES PARA A ESQUADRA DE TRÂNSITO DA DIVISÃO DE 
LOURES DO COMANDO METROPOLITANO DE LISBOA 

NA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
 

Protocolo celebrado entre a Direcção-Geral de Infra-
estruturas e Equipamentos o Município de Odivelas e a 
Polícia de Segurança Pública, tendo em vista a 
remodelação e adaptação de um edifício, instalações da 
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antiga EB1, na freguesia da Póvoa de Santo Adrião, 
inscrito na matriz predial urbana com o artigo n.º 945, da 
freguesia da Póvoa de Santo Adrião e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob o 
número 129, para posterior instalação da Esquadra de 
Trânsito da Polícia de Segurança Pública, Esquadra de 
Trânsito da Divisão de Loures do Comando 
Metropolitano de Lisboa, de acordo com o proposto na 
informação nº Interno/2011/5424, de 2011-05-24. 

 
 

“PROTOCOLO 
 

ENTRE 
 

A DIRECÇÃO-GERAL DE INFRA-ESTRUTURAS E 
EQUIPAMENTOS DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

INTERNA 
E 

O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
E 

A POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
 

Considerando a necessidade de instalar uma Esquadra de 
Trânsito da Policia de Segurança Pública na Póvoa de 
Santo Adrião, com condições funcionais para levar a cabo 
a missão desta força de segurança; 
 
Considerando que é política do Governo dotar as forças 
de segurança de infra-estruturas, modernas, operacionais e 
adequadas ao cumprimento da sua missão, criando 
condições para urna maior eficácia na sua actuação e para 
uma melhor prestação do serviço público; 
 
Considerando que, neste contexto, o Município de 
Odivelas, manifestou a sua disponibilidade para colaborar 
na prossecução do referido objectivo, através da cedência 
de um prédio urbano que, depois de adaptado, reunirá as 
características adequadas à instalação da Esquadra de 
Trânsito da PSP. 
 
À luz do exposto e prosseguindo a linha de bom 
entendimento e espírito de colaboração no sentido de 
cumprir o objectivo da segurança de pessoas e bens, é 
celebrado o presente PROTOCOLO entre: 
 
A Direcção-Geral de Infra-estruturas e Equipamentos, 
entidade titular do NIPC 600082512, com endereço na 
Rua Martens Ferrão, n.º 11 - 1050-159 Lisboa, 
representada neste acto pelo Director-Geral, Professor 
Doutor João Alberto Correia, adiante designada por 
DGIE; e 
 
O Município de Odivelas, entidade titular do NIPC 
504293125, com endereço na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes - Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, neste 
acto legalmente representado pela Presidente da Câmara 
Municipal, Dra. Susana de Fátima Carvalho Amador, 
adiante designado por Município; e 
 
A Policia de Segurança Pública, entidade titular do NIPC 
600006662, com endereço no Largo da Penha de França, 

nº 1, em Lisboa, representada neste acto pelo Director 
Nacional, Superintendente-chefe Guilherme Guedes da 
Silva, adiante designada por PSP, 
 
O PROTOCOLO tem em vista a remodelação e adaptação 
de um edifício, sito na freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião, para posterior instalação da Esquadra de Trânsito 
da PSP, passando esta força de segurança a ter um local 
ajustado à sua actividade, provido de condições de 
funcionalidade e operacionalidade e rege-se pelas cláusulas 
seguintes: 

 
Cláusula 1ª 

 
O Município de Odivelas é proprietário e legítimo 
possuidor do imóvel, sito na Rua Chafariz d’El Rey, 
Quinta de Santo António das Areias, Póvoa de Santo 
Adrião, inscrito na matriz predial urbana com o artigo nº 
945, da freguesia de Póvoa de Santo Adrião e descrita na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob o 
número 129, o qual encontra-se assinalado na planta 
anexa, que faz parte integrante do presente Protocolo. 

 
Cláusula 2ª 

 
No mencionado edifício, o Município de Odivelas 
compromete-se a promover e fiscalizar a empreitada de 
remodelação e adaptação do mesmo a Esquadra de 
Trânsito da PSP. 

 
Cláusula 3ª 

 
Para o efeito aludido na cláusula anterior, a DGIE 
fornecerá o projecto de execução da remodelação e 
adaptação do edifício, bem como todos os demais 
elementos técnicos que se mostrem necessários. 

 
Cláusula 4ª 

 
Os custos com a execução da empreitada serão 
suportados pelo Município de Odivelas e posteriormente 
reembolsados pela DGIE. 

 
Cláusula 5ª 

 
Para efeitos de execução do disposto na Cláusula anterior, 
os pagamentos ao empreiteiro serão reembolsados ao 
Município de Odivelas, contra a apresentação de autos de 
mediação (aprovados pelo Município e cujos trabalhos 
sejam sujeitos a uma prévia fiscalização da DGIE), bem 
como das respectivas facturas e recibos comprovativos 
dos pagamentos efectuados. 

 
Cláusula 6ª 

 
Durante o período de 10 anos, a ocupação do imóvel será 
feita gratuitamente, sendo que depois desse período será 
renegociada essa ocupação, ponderando-se a celebração 
de um contrato de arrendamento entre o Município e a 
PSP. 
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Os signatários concordam com os termos deste Protocolo 
que depois de lido vai ser assinado em triplicado pelas três 
entidades, ficando cada uma com um exemplar. 
 
Lisboa, 19 de Maio de 2011 

 
Direcção-Geral de Infra-estruturas e Equipamentos do 

Ministério da Administração Interna 
João Alberto Correia 

(Director-Geral da DGIE) 
 

Município de Odivelas 
Susana de Fátima Carvalho Amador 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 
Polícia de Segurança Pública 
Guilherme Guedes da Silva 

(Director Nacional da PSP)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRÉMIO MUNICIPAL DE ARQUITECTURA E 
ESPAÇO PÚBLICO DE ODIVELAS 

 

 
 

2ª EDIÇÃO 
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIOS E ALTERAÇÃO À DENOMINAÇÃO 

 
Aceitação de patrocínios conforme discriminados de 
acordo com o proposto na informação nº 
008/DPUPE/FL/2011, de 2011-05-11, bem como a 
alteração à denominação do prémio que passará a ser – 2ª 
Edição do Prémio Municipal de Arquitectura e Espaço 
Público – REN/SANITANA. 
 
Apoios institucionais: 
 
Apoios institucionais da Ordem dos Arquitectos e da 
Associação Portuguesa de Arquitectos Paisagistas, através 
da divulgação nos sites das respectivas instituições e 
Constituição do Júri. 
 
Os patrocínios aos prémios serão concretizados pelas 
empresas: 
 
REN – Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S.A. – valor 
pecuniário: 5.000,00€ (cinco mil euros); 
 
SANITANA – Fábrica de Sanitários de Anadia, S.A. – 
Valor de 5.000,00€ (cinco mil euros), 50 % em valor 
pecuniário e 50% em material fabricado e comercializado 
pela empresa. 
 
Apoios à divulgação: 
 
O Metropolitano de Lisboa, viabilizou apoio através da 
divulgação da iniciativa, nos espaços de publicidade no 

interior do equipamento rolante, no período de 27 de 
Maio a 3 de Junho, e disponibilizou a estação do Metro de 
Odivelas, para exposição no átrio, no início de Julho; 
 
Apoio veiculado pelo Jornal Expresso, no suplemento 
Espaços e Casas, de uma página, com composição sendo 
o valor acordado a pagar de 1.000,00€, face ao valor de 
tabela em vigor de 5.350,00€, do que resulta um apoio no 
valor de 4.350,00€ (quatro mil, trezentos e cinquenta 
euros). 
 
Apoio à edição do livro do Prémio Municipal de 
Arquitectura e Espaço Público: 
 
Empresa ESTRIA, S.A. – Produções Gráficas, para a 
edição de 500 exemplares de uma brochura relativa à 
presente Edição do Prémio, com a proposta de apoio no 
valor de 825,00€ (oitocentos e vinte e cinco euros), 
referente a 50% do valor da produção. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

 
 

CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE PARQUE DE ARBORISMO 
A INSTALAR NO PINHAL DA PAIÃ – FREGUESIA DA PONTINHA 

 
Adjudicação da concessão de exploração do Parque de 
Arborismo a instalar no Pinhal da Paiã à empresa 
ADVENTURE PARK – Parques de Arborismo, Lda., na 
sequência da abertura de procedimento concursal 
aprovado na Primeira Reunião Extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 23 de Fevereiro de 
2010, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
4 de 2011, p. 12), de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2011/4829, de 2011-05-09, e nos 
termos do relatório elaborado pelo Júri nomeado para o 
referido procedimento. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 

REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS VERDES 
 

 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA PEDRO ALEXANDRINO 
PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 
Concessão do apoio para remoção de resíduos sólidos 
verdes (RSV) provenientes de limpeza dos espaços verdes 
da Escola Secundária Pedro Alexandrino, na Póvoa de 
Santo Adrião, de acordo com o proposto na informação 
nº interno/2011/5043, de 2011-05-13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROJECTO HORTAS URBANAS 
 

 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

Protocolo a celebrar entre o Município de Odivelas e a 
Escola Agrícola da Paiã para a implementação do projecto 
“Hortas Urbanas” numa área da Escola Profissional 
Agrícola D. Dinis, Paiã, localizada junto da via que dá 
acesso ao B.º Menino de Deus, onde será criada uma zona 
de hortas comunitárias constituídas por vários talhões 
com cerca de 45m2 cada, para uso e fruição da população 
interessada e residente no concelho de Odivelas, sob 
supervisão conjunta da Câmara Municipal de Odivelas e 
Escola Profissional Agrícola D. Dinis, no âmbito da 
candidatura ao Programa Operacional Regional de Lisboa 
– Parcerias para a Regeneração Urbana da Vertente Sul do 
Concelho de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2011/5163, de 2011-05-18, e nos 
termos da minuta anexa à informação. 

 
 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO “HORTAS 

URBANAS DA PAIÃ” 
 

Entre: 
 
O Município de Odivelas, pessoa colectiva número 
504293125 representado pela Presidente da Câmara Sr.ª 
Dr.ª Susana de Fátima Amador, doravante designado por 
Primeiro Outorgante; 
 
e 
 
Escola Profissional Agrícola D. Dinis, Paiã, pessoa 
colectiva com o número 60003500, devidamente 
representada pelo Director, José Aires Matos Pereira da 
Silva, doravante designado por Segundo Outorgante;  
 
 
Considerando que: 
 
� O projecto “Hortas Urbanas” tem por objectivo 
disponibilizar à população de Odivelas um espaço de 
hortas comunitárias no seu concelho que permita a prática 
da agricultura urbana e a recriação dos tempos livres; 
 
� Este projecto-piloto insere-se no Programa de 
Requalificação da Vertente Sul; 
 
� Este programa permite reactualizar um imaginário 
agrícola, presente na imagem das inúmeras hortas urbanas 
espalhadas pelo Concelho, que advêm mesmo de uma 
inscrição histórica longa, que remete para a figura do Rei 
D. Dinis – Rei-Lavrador, Rei-Artista; 
 
� Esse imaginário actualmente cruza-se com a revitalização 
a nível global da agricultura urbana como indiciam, entre 

inúmeros outros, os projectos “Cities Feeding People” 
(Austrália), “European Federation of City Farms” 
(Europa), “Schrebergaerten” (Alemanha), “Alimento 
Global” (Brasil), “Hortas Familiares Urbanas” 
(Barcelona), mas também a nível Nacional os projectos de 
Lisboa, Almada, Seixal, Moita (“Mãos à Horta”), do Porto 
(“Horta a Porta”), que têm por base actividades de 
horticultura, de floricultura ou de pecuária; 
 
É celebrado o presente protocolo de colaboração, nos 
termos do artigo 67º e nos termos da alínea b) do n.º4 do 
artigo 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Setembro e 
da alínea a) do n.º 1 do artigo 13º e do artigo 16º da Lei 
n.º 159/99 de 14 de Setembro, que se regerá pelas 
seguintes cláusulas:  

 
Cláusula Primeira 

(Objecto) 
 

O presente protocolo tem como objectivo estabelecer 
uma parceria para a implementação do projecto “Hortas 
Urbanas” numa área da Escola Profissional Agrícola D. 
Dinis, Paiã, localizada junto da via que dá acesso ao B.º 
Menino de Deus, onde será criada uma zona de hortas 
comunitárias constituídas por vários talhões com cerca de 
45m2 cada, para uso e fruição da população interessada e 
residente no concelho de Odivelas, sob supervisão 
conjunta da Câmara Municipal de Odivelas e Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

A Câmara Municipal de Odivelas obriga-se a: 
 
a) Proceder à criação e desenvolvimento de um espaço de 

hortas comunitárias, após o acordo da Escola, assim 
como à aquisição e manutenção de equipamentos e 
meios necessários para o seu bom funcionamento e 
segurança; 

 
b) Assegurar a divulgação da cedência das hortas 

comunitárias à população interessada e residente no 
Concelho de Odivelas; 

 
c) Organizar, em colaboração com a Escola Profissional 

D. Dinis, Paiã, Workshops, cursos, seminários e 
encontros de sensibilização em diversos assuntos 
inerentes à agricultura urbana; 

 
d) Promover um concurso anual para promover a melhor 

Horta. 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
a) A Escola Profissional Agrícola D. Dinis, Paiã, fica 

obrigada: 
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b) A permitir nos termos da cláusula segunda, ao Primeiro 
Outorgante a utilização daquele espaço; 

 
c) A garantir as boas condições de utilização do mesmo; 
 
d) A participar activamente nas acções de formação, 
workshops, cursos e seminários, ou ainda, noutras 
actividades de promoção e viabilização do projecto. 

 
Cláusula Quarta 

(Período de Vigência) 
 

a) O presente protocolo entra em vigor aquando da 
assinatura pelos parceiros e terá a vigência de dois anos, 
a contar da data dessa assinatura, e considera-se 
automática e sucessivamente renovado por iguais 
períodos, se não for denunciado por nenhuma das 
partes; 

 
b) Em caso de denúncia do contrato o prazo para a 

exercer é de 60 dias, contados antes do terminus de cada 
um dos períodos referidos na alínea a); 

 
c) A denúncia é feita através de carta registada com aviso 

de recepção. 
 
d) O Protocolo poderá ser modificado, no todo ou em 

parte, ou revogado, sempre por comum acordo entre 
parceiros. 

 
O presente protocolo foi feito em dois exemplares, que 
vão ser assinados pelos representantes dos Parceiros, 
destinando-se um exemplar a cada um deles. 

 
Pelo Município de Odivelas 
(Susana de Fátima Amador) 

 
Pela Escola Profissional Agrícola D. Dinis, Paiã 

(José Aires Matos Pereira da Silva)” 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

INICIATIVA “LIMPAR ODIVELAS” 
 

 
 

REALIZAÇÃO DA INICIATIVA E ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIO 
 

Ratificar o despacho da Senhora Presidente exarado na 
informação n.º Interno/2011/5252, de 2011-05-18, de 
autorização para realização da Iniciativa “Limpar 
Odivelas”, bem como da aceitação de patrocínio 
disponibilizado por parte da empresa EGEO, através do 
fornecimento de cem sacos de plástico, com o valor 
estimado de €50 (cinquenta euros), para apanha manual de 
resíduos, conforme consta da informação dos serviços. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 

“I CÃOMINHADA CONTRA O 
ABANDONO EM ODIVELAS” 

 

 
 

REGULAMENTO E ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIOS 
 

Regulamento para a iniciativa “I Cãominhada contra o 
Abandono em Odivelas”, bem assim como aprovar a 
aceitação dos patrocínios concedidos pelo Pingo Doce e 
Continente Hipermercados, no valor estimado de €253.78 
(duzentos e cinquenta e três euros e setenta e oito 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2011/5242, de 2011-05-18. 

 
 

“REGULAMENTO 
 

1. A “Cãominhada” é uma iniciativa promovida pela 
Câmara Municipal de Odivelas, através do Gabinete 
Veterinário Municipal, e consiste numa caminhada feita 
por cães acompanhados pelos seus donos. No entanto, 
quem quiser juntar-se à cãominhada, pode fazê-lo sem 
a presença de um cão.  

 
2. O percurso, com cerca de 5 quilómetros, terá início no 

Circuito Bio-Saudável das Colinas do Cruzeiro, irá 
passar por dentro das Colinas, pelo Mosteiro D. Dinis, 
Biblioteca Municipal, Paços do Concelho, Piscinas 
Municipais e termina novamente no Circuito Bio-
Saudável. No Jardim do Largo D. Dinis será feita uma 
pausa de 15 minutos para descanso.  

 
3. Podem concorrer todos os interessados, residentes ou 

não no Concelho de Odivelas, desde que enviem a 
ficha de inscrição devidamente preenchida. 

 
4. Na ficha de inscrição irá constar o nome do 

participante, data de nascimento, morada, telefone e e-
mail. Relativamente ao animal, será solicitado o nome, 
sexo, idade e raça. Será ainda mencionado que o dono 
se responsabiliza por todos os danos causados pelo seu 
cão, que tem condições físicas para controlar o animal 
e é portador do boletim sanitário do animal com a 
vacina anti-rábica actualizada. 

 
5. Além da ficha de inscrição pré-estabelecida, também 

são aceites outros suportes desde que incluam todos os 
dados solicitados na ficha. As participações poderão ser 
entregues via Internet, por correio ou nas instalações 
do Gabinete Veterinário Municipal. 

 
6. O envio das inscrições poderá ser feito até ao dia 27 de 

Maio de 2011.  
 
7. Antes de começar a actividade, serão facultadas pinças 

e sacos para recolha de dejectos caninos a todos os 
participantes. 
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8. Os participantes com idade inferior a 16 anos deverão 
ser acompanhados por um adulto. 

 
9. Os animais inscritos têm de ser saudáveis e as fêmeas 

não podem apresentar sinal de cio. 
 
10. O animal deve vir desparasitado externamente e 

recomenda-se identificação na coleira (nome e 
contacto telefónico). A coleira e a trela são 
obrigatórias durante todo o percurso. Caso sejam 
animais perigosos, de raça potencialmente perigosa ou 
sempre que se justifique, o animal terá de trazer 
açaime.  

 
11. Em caso de dúvida ou omissão ao presente 

Regulamento, prevalecerá a decisão da organização. 
 
12. A organização declina quaisquer responsabilidades 

decorrentes do não cumprimento das disposições 
expressas no Regulamento.” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FAMÍLIAS NUMEROSAS 
 

Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Associação Portuguesa de Famílias 
Numerosas (APFN), protocolo que tem por objecto a 
criação de mecanismos e medidas de apoio aos 
funcionários do Município de Odivelas e aos munícipes, 
que integrem famílias numerosas, de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2011/4700, de 2011-
05-04, e nos termos da minuta anexa à informação. 

 
 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva nº 504293125, 
com sede na Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta 
da Memória, 2675-372 Odivelas, aqui representada por 
Susana de Fátima Carvalho Amador, portadora do Bilhete 
de Identidade nº _________, emitido em __.__.__, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal, adiante 
designado por MO 
 
E 
 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FAMÍLIAS NUMEROSAS, 
pessoa colectiva nº 504359851, com sede na Rua José 
Calheiros, nº 15, 1400-229 Lisboa, aqui representada por 
_________________, na qualidade de Presidente da 
Direcção, respectivamente, adiante designada por APFN 

Considerando que: 
 
A. Nos termos do artigo 64º, nº 4, alínea b) da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei nº 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara 
Municipal apoiar actividades de interesse municipal de 
natureza social; 

 
B. A APFN é uma associação sem fins lucrativos, que 

tem como principais finalidades defender os legítimos 
interesses das famílias numerosas, promover acções 
de solidariedade e apoio mútuo entre as mesmas e 
propiciar àquelas as condições de acesso aos bens 
materiais, morais e culturais indispensáveis a um 
desenvolvimento equilibrado; 

 
C. A Câmara Municipal de Odivelas pretende promover 

o desenvolvimento social do concelho de Odivelas 
através do reforço da acção municipal em matéria de 
apoio às famílias numerosas e socialmente 
desfavorecidas, visando, por um lado, a conciliação de 
vida familiar e laboral e, por outro, combater o 
crescente envelhecimento populacional, reforçando a 
coesão demográfica do concelho e a sua 
sustentabilidade socio- económica; 

 
D. A Câmara Municipal de Odivelas, assumindo-se como 

Autarquia familiarmente responsável, pretende 
colaborar com a APFN na criação de mecanismos e 
medidas de apoio aos seus funcionários e aos 
munícipes, que integrem famílias numerosas.  

 
É celebrado e reciprocamente aceite o presente 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO que se rege nos termos 
das cláusulas seguintes 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objecto) 
 

O presente protocolo tem por objecto criação de 
mecanismos e medidas de apoio aos funcionários do MO 
e aos munícipes, que integrem famílias numerosas. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

(Compromissos do Município de Odivelas) 
 

No âmbito do presente protocolo o MO compromete-se 
a: 
 
a. Assegurar o apoio técnico e logístico que venha a 

revelar-se necessário à concretização de iniciativas 
desenvolvidas pela APFN no concelho de Odivelas; 

 
b. Colaborar na implementação de parecerias activas 

com entidades públicas e privadas visando a 
atribuição de benefícios às famílias numerosas 
abrangidas pelo presente protocolo; 

 
c. Elaborar estudos para diagnóstico das necessidades 

das famílias numerosas de funcionários e munícipes; 
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d. Divulgar junto dos funcionários e munícipes, que 

integrem famílias numerosas, as medidas promovidas 
pela APFN, sensibilizando-os para se associarem 
àquela entidade; 

 
e. Preencher quando solicitado pela APFN o Inquérito 

Autárquico de Medidas de Apoio à Família; 
 
f. Publicitar pelos meios normalmente utilizados pelo 

MO iniciativas desenvolvidas pela APFN no concelho 
de Odivelas. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

(Compromissos da APFN) 
 

No âmbito do presente protocolo o APFN compromete-
se a: 
 
a. Realizar sessões de esclarecimento junto de técnicos 

do MO cuja área de trabalho envolva famílias 
numerosas, designadamente, os técnicos do 
Departamento de Habitação e Saúde, do Gabinete de 
Inovação e Coesão Social ou de outros; 

 
b. Colaborar tecnicamente com o MO em acções e 

programas promovidos por este e dirigidos aos seus 
funcionários ou munícipes, que integrem famílias 
numerosas; 

 
c. Estabelecer parecerias activas com entidades públicas 

e privadas visando a atribuição de benefícios às 
famílias numerosas abrangidas pelo presente 
protocolo; 

 
d. Publicitar pelos meios normalmente utilizados pela 

APFN os apoios e iniciativas assegurados pelo MO 
no âmbito deste protocolo; 

 
CLÁUSULA QUARTA 

(Cessação) 
 

O desvio dos objectivos do presente protocolo por 
qualquer uma das partes confere à outra parte o direito de 
imediatamente se desvincular do mesmo. 
 
Odivelas, ___ de _______ de 2011 
 
Assinaturas: 

 
Município de Odivelas: 

______________________________ 
(Susana Carvalho Amador) 

 
 

Associação Portuguesa De Famílias Numerosas: 
______________________________ 

(______________________)” 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PROGRAMA DE APOIO AOS AGENTES CULTURAIS 
DO CONCELHO DE ODIVELAS -  PACO 

 
Adenda à informação n.º Interno/2010/7580, de 
2010.08.10, referente à nova metodologia de avaliação das 
candidaturas do Programa de Apoio aos Agentes Culturais 
do Concelho de Odivelas (PACO), aprovada na 19.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
15 de Setembro de 2010, e na 3.ª Reunião da 4.ª Sessão 
Ordinária de 2010, de 14 de Outubro, da Assembleia 
Municipal de Odivelas (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 18/2010, página 11 e n.º 
20/2011, página 35, para os sub-programas C5 (aquisição 
de viatura) e C7 (formação de curta duração), cujos apoios 
máximos atribuídos são de 30% do valor do orçamento 
apresentado, no caso do primeiro sub-programa é até ao 
limite de €7500,00 e no segundo sub-programa é até ao 
limite de €250,00, de acordo com o proposto na 
informação nº Interno/2011/4900, de 2011.05.10. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSÍDIO DE “AUXÍLIOS ECONÓMICOS” 
ANO LECTIVO 2011/2012 

 
Atribuição de subsídio de “Auxílios Económicos” para 
aquisição de material escolar aos alunos carenciados do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Odivelas e 
atribuição do subsídio de “Tecnologias de Apoio” aos 
Alunos com necessidades educativas especiais, referentes 
ao ano lectivo 2011/2012, no montante global de 
€44.930,22 (quarenta e quatro mil, novecentos e trinta 
euros e vinte e dois cêntimos), no âmbito do Plano de 
Acção Social e Transportes Escolares, deliberado na 8.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
2009.04.22 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 8/2009, de 5 de Maio, página 12 e anexo), 
nos seguintes termos, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/4918, de 2011.05.11: 
 
-Subsídio de “Auxílios Económicos” para aquisição de 
material escolar aos alunos carenciados do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico do Concelho de Odivelas, no valor de 
€13,00 (treze euros) para os alunos posicionados no 1.º 
escalão do agregado familiar e de €9,66 (nove euros e 
sessenta e seis cêntimos) para os alunos posicionados no 
2.º escalão, cujo valor global estimado é de €37.481,22 
(quarenta mil, oitocentos e quarenta e dois euros), tendo 
por base o número estimado de alunos carenciados (3.183 
no total: 2.016 no 1.º escalão e 1.167 no 2.º escalão); 
 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
14 7 de Junho de 2011 Ano XII - N.º 10 

 

-Subsídio de “Tecnologias de Apoio” destinado aos 
alunos com Necessidades Educativas Especiais, no valor 
de €49,66 (quarenta e nove euros e sessenta e seis 
cêntimos), cujo valor global estimado é de €7.449,00 (sete 
mil quatrocentos e quarenta e nove euros), tendo por base 
o número estimado de alunos com necessidades 
educativas especiais e plano individual de apoio (150). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS E 
INSTALAÇÕES ESCOLARES -  ANO LECTIVO 2011/2012 

 
Protocolo de Cedência para Utilização de Espaços e 
Instalações Escolares a celebrar entre o Município de 
Odivelas, os Agrupamentos de Escolas, e outras 
Entidades, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/4851, de 2011.05.10. 

 
“Protocolo de Cedência para Utilização de Espaços e 

Instalações Escolares 
 

Considerando que,  
 
1- Os equipamentos colectivos existentes obrigam a uma 
gestão em defesa dos interesses das comunidades que 
permita potenciar e maximizar a utilização daqueles, o 
presente protocolo visa, no prosseguimento do 
mencionado objectivo, permitir uma gestão racional dos 
recursos existentes; 
 
2 - O artigo 5.º da Lei de Bases do Sistema Educativo n.º 
46/86 de 14 de Outubro, alterada pela Lei nº115/97, de 
19 de Setembro e Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto, tem 
como objectivos, entre outros, da educação pré-escolar: 
 
a) Estimular as capacidades de cada criança e favorecer a 
sua formação e o desenvolvimento equilibrado de todas as 
suas potencialidades; 
b) Contribuir para a estabilidade e a segurança afectivas da 
criança; 
c) Favorecer a observação e a compreensão do meio 
natural e humano para melhor integração e participação da 
criança; 
d) Desenvolver a formação moral da criança e o sentido 
da responsabilidade, associado ao da liberdade; 
e) Fomentar a integração da criança em grupos sociais 
diversos, complementares da família, tendo em vista o 
desenvolvimento da sociabilidade; 
f) Desenvolver as capacidades de expressão e 
comunicação da criança, assim como a imaginação 
criativa, e estimular a actividade lúdica; 
g) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou 
precocidades e promover a melhor orientação e 
encaminhamento da criança; 
 
3 - O artigo 7.º da Lei de Bases do Sistema Educativo n.º 
46/86 de 14 de Outubro, alterada pela Lei n.º 115/97, de 

19 de Setembro e Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto, tem 
como objectivos, entre outros, do ensino básico: 
 
a) Assegurar uma formação geral comum a todos os 
portugueses que lhes garanta a descoberta e o 
desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, 
capacidade de raciocínio, memória e espírito crítico, 
criatividade, sentido moral e sensibilidade estética, 
promovendo a realização individual em harmonia com os 
valores da solidariedade social; 
b) Assegurar que nesta formação sejam equilibradamente 
inter-relacionados o saber e o saber fazer, a teoria e a 
prática, a cultura escolar e a cultura do quotidiano; 
c) Proporcionar o desenvolvimento físico e motor, 
valorizar as actividades manuais e promover a educação 
artística, de modo a sensibilizar para as diversas formas de 
expressão estética, detectando e estimulando aptidões 
nesses domínios; 
d) Fomentar a consciência nacional aberta à realidade 
concreta numa perspectiva de humanismo universalista, 
de solidariedade e de cooperação internacional; 
e) Desenvolver o conhecimento e o apreço pelos valores 
característicos da identidade, língua, história e cultura 
portuguesas; 
f) Proporcionar aos alunos experiências que favoreçam a 
sua maturidade cívica e sócioafectiva, criando neles 
atitudes e hábitos positivos de relação e cooperação, quer 
no plano dos seus vínculos de família, quer no da 
intervenção consciente e responsável na realidade 
circundante; 
g) Proporcionar a aquisição de atitudes autónomas, 
visando a formação de cidadãos civicamente responsáveis 
e democraticamente intervenientes na vida comunitária;  
h) Assegurar às crianças com necessidades educativas 
específicas, devidas, designadamente, a deficiências físicas 
e mentais, condições adequadas ao seu desenvolvimento e 
pleno aproveitamento das suas capacidades; 
i) Fomentar o gosto por uma constante actualização de 
conhecimentos; 
j) Proporcionar, em liberdade de consciência, a aquisição 
de noções de educação cívica e moral; 
l) Criar condições de promoção do sucesso escolar e 
educativo a todos os alunos. 
 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em 
Odivelas, pessoa colectiva com o número 504 293 125, 
neste acto representado pela Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho 
Amador, adiante designado por PRIMEIRO 
OUTORGANTE; 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ________________, 
com sede na Escola _________, Rua _________ 
__________________, Pessoa Colectiva n.º 
___________, neste acto representado pelo(a) Senhor(a) 
Director(a) do Agrupamento, 
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__________________adiante designado por 
SEGUNDO OUTORGANTE; 
 
e, 
 
______________________, com sede na Rua 
______________________, Pessoa Colectiva n.º 
_____________, neste acto representado pelo(a) 
Senhor(a), ______________, adiante designado por 
TERCEIRO OUTORGANTE. 
 
O presente PROTOCOLO, rege-se pelas cláusulas 
seguintes, que as partes aceitam e, reciprocamente se 
obrigam a cumprir e a fazer cumprir:  
 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

 
O presente protocolo tem por objecto a cedência e 
utilização de espaços e instalações escolares do 
______________ (pré-escolar/ 1º Ciclo do Ensino 
Básico) ao terceiro outorgante, para utilização de carácter 
regular, integrada dentro dos princípios orientadores do 
desenvolvimento psicossocial das crianças e, direccionada 
de forma a complementar inequivocamente o Projecto 
Educativo dos Agrupamentos de Escolas.  
 

Cláusula Segunda 
(Identificação do Espaço) 

 
O Primeiro Outorgante, proprietário das instalações, cede 
para utilização do terceiro outorgante, com sede no 
Concelho de Odivelas, a seguinte instalação: 
______________, para o desenvolvimento de actividades 
de índole educativa, desportiva, cultural e recreativa.  
 

Cláusula Terceira 
(Responsabilidade do 2.º Outorgante) 

 
O Segundo Outorgante, responsável pela gestão dos 
espaços que integram o Equipamento Escolar, 
responsabiliza-se por: 
a) Disponibilização dos espaços escolares na Escola 
(especificar o espaço escolar) ______________ no 
seguinte horário extra-escolar, ______________ : 
b)Proceder à selecção dos alunos que poderão vir a 
usufruir das actividades desenvolvidas pelo 3º Outorgante, 
dando prioridade aos alunos que: 

1) Usufruam de apoios no âmbito da Acção Social 
Escolar; 
2) Possuam Necessidades Educativas Especiais; 
3) Outros alunos com planos Individuais de 
desenvolvimento específico. 

c)Zelar pela observância das normas constantes no 
presente protocolo, nomeadamente a supervisão dos 
espaços escolares objecto de cedência, no que respeita ao 
seu estado de uso e conservação, dando conhecimento ao 
1.º Outorgante, mensalmente através de comunicação 
escrita, devidamente assinada pelos representantes legais 
do 2.º e 3.º Outorgantes.  

Cláusula Quarta 
(Responsabilidade do 3.º Outorgante) 

 
O Terceiro Outorgante responsabiliza-se por: 
a) Proceder ao pagamento da taxa municipal, previsto no 
artigo 114º do Regulamento de taxas e outras receitas 
municipais. 
b)Manter as instalações que lhe foram disponibilizadas, 
após a sua utilização, devidamente limpas e em condições 
de higiene e segurança, de forma a estarem asseguradas as 
condições de funcionamento daqueles espaços no início 
do horário lectivo seguinte; 
c) Procede à reparação e reposição do estado inicial do 
equipamento no espaço cedido objecto de qualquer 
estrago ou dano; 
d) Proceder anualmente a uma pintura dos espaços 
utilizados, caso de se trate de uma actividade continuada, 
cuja duração seja igual ou superior a um ano lectivo. 
Excepcionalmente, e por acordo entre todas as partes, se 
entenderem não ser necessária, a mesma poderá ser 
dispensada; 
Esta intervenção será articulada entre todas as partes 
outorgantes do presente Protocolo, nomeadamente 
quanto à definição de: 
- Data e hora de início dos trabalhos; 
- Características e cores dos materiais a utilizar; 
- Data e hora da recepção definitiva da intervenção 
realizada. 
e) Permitir que um mínimo de 30% dos alunos que 
frequentam a Escola e que estejam interessados, possam 
usufruir de forma totalmente gratuita das actividades 
desenvolvidas no Espaço/Escola, para as quais foi 
celebrado o presente Protocolo.  
 

Cláusula Quinta 
(Monitorização) 

 
A partir dos relatórios mensais enviados pelos 
Agrupamentos de Escolas, a DPISE assegura a 
monitorização da utilização dos espaços ou equipamentos 
cedidos, devendo deslocar-se, sempre que tal se justifique, 
aos Espaços Escolares.  
 

Cláusula Sexta 
(Vigência) 

 
Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Protocolo entra em vigor na data 
da sua assinatura, mantendo-se em vigor pelo período do 
ano escolar 20___/20___, considerando-se 
automaticamente renovado por iguais e sucessivos 
períodos, se não for denunciado, por escrito, por qualquer 
uma das Partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias em relação ao seu termo final ou a qualquer uma das 
suas posteriores renovações.  
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Cláusula Sétima 
(Resolução) 

 
O incumprimento parcelar ou total do disposto no 
presente protocolo é motivo suficiente e bastante para que 
o mesmo seja revogado sem observância dos prazos 
previstos na cláusula anterior.  
 

Cláusula Oitava 
(Flexibilidade) 

 
Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente Protocolo será resolvida por acordo entre as 
Partes, não implicando uma alteração ao clausulado, a 
menos que as Partes por acordo assim o entendam fazer.  
 
O presente protocolo foi feito em três exemplares, que 
vão ser assinados pelos representantes das Partes, 
destinando-se um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, __ de ______________ de ______. 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
 
 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
 
(____________________) 
Pelo Terceiro Outorgante, 
 
(____________________)” 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS ACTIVIDADES DE 
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NAS ESCOLAS DO  

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – ANO LECTIVO 2011/2012 
 

Programa de implementação das actividades de 
enriquecimento curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico 
para o ano lectivo de 2011/2012. Este Programa de 
Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) traduz-
se numa oferta educativa extracurricular gratuita, a 
desenvolver ao longo do ano lectivo, em regime de 
complemento educativo, de frequência facultativa, 
destinando-se aos alunos dos quatro anos de escolaridade 
das escolas do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública 
do concelho, tendo como base de enquadramento, o 
Despacho nº 14460/2008, de 26 de Maio. O grande 
objectivo da implementação do Programa das AEC é 
adaptar o tempo de permanência das crianças nos 
Estabelecimentos de Educação e Ensino às necessidades 
das famílias, garantindo que os tempos educativos sejam 
pedagogicamente ricos e complementares das 
aprendizagens associadas à aquisição das competências 

básicas, aumentando a qualidade da ocupação dos tempos 
da “Escola a Tempo Inteiro”, permitindo que a criança 
beneficie de segurança e bem-estar, privilegiando os 
aspectos lúdicos das actividades, mas conferindo-lhe 
intencionalidade pedagógica, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2011/10735, de 2011.05.10. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL 
CEDÊNCIA DE APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO 

 
Atribuição de apoios técnico e logístico para a realização 
da iniciativa “Sarau Anual de Ginástica do Sporting Clube 
de Portugal”, enquadrável na alínea b) do n.º 2 do artigo 
21.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e nos termos 
da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, dia 18 de Junho de 2011, no Pavilhão Multiusos 
de Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/5146, de 2011.05.17. Contrato de cedência 
de Instalações do Pavilhão Multiusos, nos termos do 
constante em anexo à referida informação e que também 
foi aprovado. 
 
 
“CONTRATO DE CEDÊNCIA DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE ESPAÇO 
 

ENTRE: 
 
O Município de Odivelas, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675 
Odivelas, pessoa colectiva com o nº 504 293 125, 
representado neste acto pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Susana de Fátima Carvalho Amador, casada, 
portadora do Bilhete de Identidade nº 7740330, emitido 
em 02/03/2006, pelo SIC de Lisboa, natural da Freguesia 
de Alagoa, Concelho de Portalegre, com domicílio 
profissional na Quinta da Memória, Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, Odivelas, adiante designado por MO, 
 
E 
 
Sporting Clube de Portugal, Associação Desportiva com o 
estatuto de mera Utilidade Pública, pessoa colectiva com o 
nº 500 766 630, com sede no Estádio José de Alvalade, 
Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, representado 
neste acto pelo Sr. Vice Presidente Ricardo Tomás, 
adiante designado por SCP. 
 
É celebrado o presente Contrato de Cedência do Direito 
de Utilização Temporária de Espaço, o qual se rege pelas 
cláusulas seguintes: 
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Cláusula Primeira 
(Objecto) 

 
1. O contrato a celebrar tem por objecto a cedência das 
instalações do Pavilhão Multiusos de Odivelas, sito nas 
Colinas do Cruzeiro, Concelho de Odivelas, para a 
realização do evento desportivo designado “Sarau Anual 
de Ginástica do SGP”.(doravante abreviadamente 
designado por evento). 
 
2. Nos termos e condições constantes do presente 
contrato, o MO cede ao SCP, que aceita, o direito de 
utilização temporária do espaço denominado Pavilhão 
Multiusos de Odivelas, em regime de exclusividade, nos 
dias 16 a 18 de Junho de 2011, para a preparação, 
organização e realização do Evento. 
 
3. O período da cedência do espaço para o Evento, 
destina-se às seguintes finalidades: 
 
- Dia 16 de Junho Montagens, 
- Dia 17 de Junho Montagens e Ensaios, 
- Dia 18 de Junho Espectáculos e Desmontagens 
 
4. As montagens serão efectuadas nos dias 16 e 17de 
Junho, entre as 09h00 e as 24h00, podendo este horário 
vir a ser prorrogado, se circunstâncias excepcionais assim 
o justificarem. 
 
5. A antecipação ou o adiamento do evento, por motivos 
imponderáveis ou de força maior, confere ao SCP o 
direito à sua realização em data alternativa, sem custos 
adicionais, caso exista disponibilidade das instalações do 
Pavilhão. 

 
Cláusula Segunda 

(Cedência) 
 

1. Nos termos e para os efeitos previstos no número 
anterior, o MO cede ao SCP, no período de 16 a 18 de 
Junho, em regime de exclusividade: 
 
a) A utilização do Pavilhão Multiusos de Odivelas. 
b) A utilização da Nave 1, Nave 2, de seis (6) balneários 
para os atletas de dois (2) balneários para os treinadores, 
Bilheteira, bem como as instalações sanitárias do Pavilhão; 
c) O Direito à instalação de um quiosque no Pavilhão para 
venda de produtos do SCP; 
d) A organização e venda de bilhetes para os espectáculos 
do Evento, revertendo o seu montante para o SCP; 
e) O Direito de negociar e contratar com terceiros os 
direitos de transmissão televisiva do Evento; 
f) A utilização de uma sala para apoio médico, 
nomeadamente, serviços de enfermagem e fisioterapia; 
g) A utilização de uma sala para arrumos da organização. 

 
 
 
 
 

Cláusula Terceira 
(Retribuição) 

 
Pela cedência de utilização do Pavilhão, objecto do 
presente Contrato, o SCP pagará ao MO, a quantia de 
3.500 € (três mil e quinhentos euros), acrescida de IVA à 
taxa legal em vigor. 

 
Cláusula Quarta 

(Direitos do Município de Odivelas) 
 

1. Para além dos direitos estabelecidos no presente 
contrato, o MO tem o direito de colocação do logótipo da 
Câmara Municipal de Odivelas na Nave 1, 
 
2. Utilização e exploração dos Bares e Restaurante do 
Pavilhão, durante o Evento. 

 
Cláusula Quinta 

(Obrigações do Município de Odivelas) 
 

1. Para além das obrigações estabelecidas no presente 
contrato, constituem ainda obrigações do MO: 
 
a) Manter as áreas do Pavilhão, objecto do presente 
contrato, em bom estado de conservação e em perfeitas 
condições de utilização e funcionamento, diligenciando 
para que todas as instalações e equipamentos a serem 
utilizados pelo SCP, nos termos do presente contrato, 
satisfaçam plenamente o fim a que se destinam; Para o 
efeito, será elaborado um Auto de Entrega e um Auto de 
Recepção das Instalações, respectivamente, no início e 
termo do período de utilização: 
b) Disponibilizar o Pavilhão com todas as condições para 
a prática da modalidade de ginástica, 
c) Assegurar que mais nenhuma actividade seja 
desenvolvida no Pavilhão durante o Evento, a fim de não 
prejudicar a exclusividade da utilização do mesmo pelo 
SCP; 
d) Disponibilizar o seguinte material para o Evento: 2 
praticáveis, 1 pista de tumbling, 2 colchões de queda, 20 
estrados e 60 baias; 
e) Disponibilizar o seguinte Transporte de Material: 
 
• Camião grua com equipa de carregadores para transporte 
do material propriedade do MO, nos dias 17 e 20 de 
Junho; 
• Camião grua para transporte do material propriedade do 
SCP, nos dias 16e 21 de Junho. 
 
f) Apoio de Produção ao Evento, através da equipa de 
produção do Pavilhão, no dia 16 com 1 (um) produtor, e 
nos dias 17 e 18 com 2 (dois) produtores e um electricista. 
 
2. O MO responsabiliza-se pela contratação e pagamento 
dos custos com o pessoal de manutenção e custos 
operacionais do Pavilhão, durante todo o Evento, 
designadamente, com o pessoal de apoio, com o pessoal 
de limpeza e com os artigos consumíveis, bem como, se 
tal for necessário, pela manutenção e reparação das 
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instalações sanitárias, de água, instalações eléctricas, desde 
que por danos que lhe sejam imputados. 
 
3. O MO responsabiliza-se, igualmente, pela vigilância 
privada do Pavilhão durante todo o Evento, 
designadamente, com a presença de um vigilante das 
08:00hrs do dia 16 ás 13:00hrs do Dia 18 de Junho, e de 
dois vigilantes das 13:00hrs ás 24:00hrs do dia 18 de 
Junho, excluindo o policiamento do Evento, que 
constituirá encargo e responsabilidade do SCP. 

 
Cláusula Sexta 

(Obrigações do SCP) 
 

1. Para além das obrigações estabelecidas no presente 
contrato, constituem ainda obrigações do SCP: 
 
a) A preparação e organização geral do Evento: 
b) Montagem e desmontagem dos equipamentos 
necessários á realização do Evento; 
c) Cedência ao MO de 20 bilhetes/convites para cada 
espectáculo do Evento: 
d) Efectuar todos os seguros exigidos por Lei, 
nomeadamente, Seguros de acidentes de Trabalho de todo 
o pessoal, Seguro de Responsabilidade Civil, Seguro 
desportivo, etc.; 
e) Realização de uma Conferência de Imprensa, para 
divulgação do Evento, em data e local a designar; 
f) Contratação e pagamento do Som e Luz necessários à 
realização do Evento. 

 
Cláusula Sétima 

(Da utilização dos espaços do Pavilhão) 
 

O MO só será responsável pelos danos ou actos que, 
voluntária ou involuntariamente, sejam provocados no 
Pavilhão, durante a vigência do presente Contrato, pelo 
respectivo pessoal ou pessoal por si contratado, 
designadamente, pessoal de apoio, de vigilância, de 
limpeza, bem como dos técnicos de manutenção do 
Pavilhão, durante a vigência do presente contrato 
independentemente da faculdade do exercício do Direito 
de Regresso que venha a existir nos termos gerais de 
Direito. 

 
Cláusula Oitava 

(Vinculação das Partes) 
 

Quaisquer assuntos, pedidos, ordens e alterações 
contratuais relacionadas com a cessão do direito de 
utilização temporária de espaços, regulada pelo presente 
Contrato, apenas vincularão as partes, desde que 
autorizadas pelas pessoas a seguir indicadas: 
 
SCP: 
• Vice Presidente, Dr. Ricardo Tomás 
 
CMO: 
• Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Susana de Fátima 
Carvalho Amador 

Cláusula Nona 
(Resolução do Contrato) 

 
1. Para além dos casos expressamente previstos no 
presente Contrato ou resultantes directamente da lei, a 
parte em benefício da qual determinada obrigação é 
estabelecida, poderá resolver o presente contrato no caso 
de incumprimento grave ou reiterado e não sanado das 
obrigações de outra parte, nos termos previstos nos 
números seguintes. 
 
2. Verificada uma situação de incumprimento grave ou 
reiterado dos obrigações de qualquer das partes, poderá a 
parte em benefício da qual esta obrigação foi estabelecida, 
interpelar a parte faltosa para, no prazo que razoavelmente 
fixar, cumprir a sua obrigação ou corrigir as consequências 
do incumprimento. 
 
3. Caso a parte faltosa não cumpra as suas obrigações ou 
não corrija as consequências do incumprimento no prazo 
fixado no número anterior, poderá a parte em benefício da 
qual a obrigação foi estabelecida, resolver de imediato o 
presente contrato. 
 
4. A resolução do presente contrato constitui a parte 
faltosa no dever de indemnizar as outras partes, sendo a 
indemnização fixada nos termos gerais de direito. 
 
5. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o 
SCP poderá ainda resolver o contrato, de mediato, por 
mera notificação ao MO, e sem prejuízo da obrigação de 
pagamento por esta de indemnização nos termos gerais do 
Direito, se não lograr entregar o Pavilhão ao SCP nas 
condições que permitam a cabal execução deste Contrato, 
nos termos e condições acordados pelas partes. 

 
Cláusula Décima 
(Comunicações) 

 
1. Salvo indicação expressa em contrário, as comunicações 
entre as Partes a efectuar ao abrigo do presente Contrato, 
devem ser efectuadas por escrito, mediante carta, fax, 
ou/e correio electrónico, e dirigidas para os seguintes 
endereços: 
 
a. SCP - Sporting Clube de Portugal 
A/C Prof. Luís Duarte 
Morada: Estádio José de Alvalade 3º Piso, Rua Professor 
Fernanda da Fonseca, 
1600 - 616 Lisboa 
Telefone: + 351 217516606 
Fax:+ 351 217516585 
E-mail: Imduarteporting.pt 
 
b. CMO - Câmara Municipal de Odivelas 
A/C - Prof. Luís Gomes da Costa 
Morada: Rua Laura Aires, n.º 6 - Arroja 
2675 - 263 Odivelas 
Telefone: + 351 219320290 
Fax: + 351 219346929 
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E-mail: luís.g.costa@cm-odivelas 
 
2. As comunicações efectuadas nos termos do número 
anterior considerar-se-ão realizadas na data da respectiva 
recepção ou, se fora das horas normais de expediente, no 
dia útil imediatamente seguinte. 
 
3. As comunicações ou notificações efectuadas através de 
fax ou correio electrónico, só se consideram válidos com 
o respectivo comprovativo de envio, sendo igualmente 
necessário, neste último caso, recibo de leitura. 
 
4. As Partes deverão comunicar qualquer alteração do 
domicílio convencionado, mediante carta registada com 
aviso de recepção. 

 
Cláusula Décima Primeira 

(Alterações) 
 

O presente Contrato só poderá ser alterado mediante 
acordo escrito entre as Partes. 

 
Cláusula Décima Segunda 

(Vigência) 
 

A vigência do presente Contrato, iniciar-se-á na data da 
sua assinatura, e caducará após o termo do Evento. 

 
Cláusula Décima Terceira 

(Lei e Jurisdição aplicáveis) 
 

1. O presente contrato rege-se e será interpretado segundo 
a lei portuguesa. 
 
2. Todas as questões relativas á validade, interpretação e 
execução do presente contrato, serão da exclusiva 
competência do Tribunal da Comarca de Lisboa. 
 
Feito em Odivelas, aos ….. de …………….. de 2011, em 
duplicado, sendo cada exemplar para cada uma das partes. 
 
 
SPORTING CLUBE DE PORTUGAL 
 
_________________________ 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 
___________________________” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE FUTSAL DE ODIVELAS 
APOIO A ENCONTRO e CAMPEONATO DE FUTSAL 

 
Atribuição de apoios à Associação de Futsal de Odivelas 
para a realização do XXXI Encontro Nacional dos 
Trabalhadores da Administração Tributária e respectiva 
Final Tour do Campeonato Nacional de Futsal, no âmbito 
do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas - Medida 3 (PAADO), dias 28 e 29 de Maio de 
2011, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, através da 
cedência de dois autocarros para transporte das comitivas 
nos dias do Torneio, no valor de €396,58, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2011/5199, de 
2011.05.17. Contrato de cedência de Instalações do 
Pavilhão Multiusos, nos termos do constante em anexo à 
referida informação e que também foi aprovado. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE JUDO 
APOIO À TAÇA DO MUNDO DE JUDO FEMININA 

 
Atribuição de apoios técnico e logístico à Federação 
Portuguesa de Judo para a realização da iniciativa “Taça 
do Mundo de Judo Feminina”, enquadrável na alínea b) 
do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro, e nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, a decorrer no Pavilhão 
Multiusos de Odivelas, nos dias 11 e 12 de Junho de 2011, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/5201, de 2011.05.17. Contrato de cedência 
de Instalações do Pavilhão Multiusos, nos termos do 
constante em anexo à referida informação e que também 
foi aprovado. 

 
“CONTRATO DE CEDÊNCIA DO DIREITO DE 

UTILIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE ESPAÇO 
 

ENTRE: 
 
O Município de Odivelas, com sede na Quinta da 
Memória Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675 
Odivelas, pessoa colectiva com o n.º 504 293 125, 
representado neste acto pela Presidente da Câmara 
Municipal, Susana de Fátima Carvalho Amador, casada, 
portadora do Bilhete de Identidade n.º 7740330, emitido 
em 02/03/2006, pelo SIC de Lisboa, natural da Freguesia 
de Alagoa, Concelho de Portalegre, com domicílio 
profissional na Quinta da Memória, Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, Odivelas, adiante designado por MO,  
 
E 
 
Federação Portuguesa de Judo, pessoa colectiva de 
Utilidade Pública desportiva, pessoa colectiva com o n.º 
501 515 674, com sede na Rua do Quelhas, n.º 32 - 44, 
1200 - 781 Lisboa, representado neste acto por Luís 
Monteiro, adiante designado por FPJ.  
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É celebrado o presente Contrato de Cedência do Direito 
de Utilização Temporária de Espaço, o qual se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira  
(Objecto) 

 
1. O contrato a celebrar tem por objecto a cedência das 
instalações do Pavilhão Multiusos de Odivelas, sito nas 
Colinas do Cruzeiro, Concelho de Odivelas, para a 
realização do evento desportivo designado “Taça do 
Mundo de Judo’ (doravante abreviadamente designado 
por Evento).  
 
2. Nos termos e condições constantes do presente 
contrato, o MO cede à FPJ, que aceita, o direito de 
utilização temporária do espaço denominado Pavilhão, em 
regime de exclusividade, nos dias 09 a 13 de Junho de 
2011, para a preparação, organização e realização do 
Evento.  
 
3. O período da cedência do espaço para o Evento, 
destina-se às seguintes finalidades:  
-Dias 9 e 10 de Junho - Montagens,  
-Dias 11 e 12 de Junho - Evento , 
-Dias 12 e 13 de Junho - Desmontagens 
 
4. As montagens serão efectuadas nos dias 9 e 10 de 
Junho, entre as 09h00 e as 24h00, podendo este horário 
vir a ser prorrogado, se circunstâncias excepcionais assim 
o justificarem. 
 
5. A antecipação ou o adiamento do Evento, por motivos 
imponderáveis ou de força maior, confere à FPJ o direito 
à sua realização em data alternativa, sem custos adicionais, 
caso exista disponibilidade das instalações do Pavilhão. 

 
Cláusula Segunda 

(Cedência) 
 

Nos termos e para os efeitos previstos no número 
anterior, o MO cede à FPJ, no período de 9 a 13 de 
Junho, em regime de exclusividade: 
a) A utilização do Pavilhão Multiusos de Odivelas.  
b) A utilização da Nave 1, Nave 2, Auditório, de seis (6) 
balneários para os atletas, de dois (2) bancários dos 
Árbitros, Sala Antidoping, Sala de apoio Médico, Sala de 
Produção, Restaurante, Camarotes de Imprensa, Sala de 
Imprensa, Bilheteira, bem como as instalações sanitárias 
do Pavilhão; 
c) O Direito à instalação de um quiosque no Pavilhão, 
para venda de produtos da FPJ, ou patrocinadores 
designados por esta;  
d) O Direito de negociar e contratar com terceiros os 
direitos de transmissão televisivo do Evento; 
e) A utilização de uma sala para arrumos da organização. 

 
 
 

Cláusula Terceira 
(Retribuição) 

 
Pela cedência de utilização do Pavilhão, objecto do 
presente Contrato, a FPJ pagará ao MO, a quantia de 
4,000 € (quatro mil euros), acrescida de IVA à taxa legal 
em vigor. 

Cláusula Quarta 
(Direitos do Município de Odivelas) 

 
1. Para além dos direitos estabelecidos no presente 
contrato, o MO tem o direito de colocação do logótipo da 
Câmara Municipal de Odivelas na Nave 1, no estrito 
cumprimento das normas previstas pela Federação 
Internacional de Judo; 
 
2. Utilização e exploração dos Bares e Restaurante do 
Pavilhão, durante o Evento. 

 
Cláusula Quinta 

(Obrigações do Município de Odivelas) 
 

1. Para além das obrigações estabelecidas no presente 
contrato, constituem ainda obrigações do MO: 
a) Manter as áreas do Pavilhão, objecto do presente 
contrato, em bom estado de conservação e em perfeitas 
condições de utilização e funcionamento, diligenciando 
para que todas as instalações e equipamentos a serem 
utilizados pelo FPJ, nos termos do presente contrato, 
satisfaçam plenamente o fim a que se destinam; 
b) Disponibilizar o Pavilhão com todas as condições para 
a prática da modalidade desportiva;  
c) Assegurar que mais nenhuma actividade seja 
desenvolvida no Pavilhão durante o Evento, a fim de não 
prejudicar a exclusividade da utilização do mesmo pela 
FPJ; 
d) Cedência do Auditório do Pavilhão para a conferência 
de imprensa, a realizar no dia 6 de Junho, pelas 11:00h, 
garantindo um Técnico de Som;  
e) Disponibilizar o seguinte material para o Evento; Som 
da Nave 1, 26 estrados, 8 intercomunicadores, 60 baias e 2 
mesas; 
f) Disponibilizar 3 viaturas para transporte de material, 
propriedade da FPJ, nos dias 08 e 13 de Junho; 
g) Disponibilizar 4 autocarros para o transporte de atletas, 
nos dias 10, 11, e 12 de Junho; 
h) Disponibilizar material de decoração para o Pavilhão, 
designadamente, plantas ornamentais e flores; 
i) Apoio de Produção ao Evento, através da equipa de 
produção do Pavilhão, no dia 8 com 1 (um) produtor, nos 
dias 9 a 12 de Junho com 2 (dois) produtores e 1 (um) 
electricista, nos dias 11 e 12 de Junho com 1 (um) técnico 
de som, e dia 13 de Junho com 1 (um) produtor; 
j) Disponibilizar os serviços de limpeza geral do Pavilhão, 
no dia 10 de Junho com 12 (doze) elementos no horário 
compreendido entre as 21:00h e as 24:00h; no dia 11 de 
Junho com 2 (dois) elementos no horário compreendido 
entre as 09:00h e as 19:00h, e com 12 (doze) elementos no 
horário compreendido entre as 19:00h e as 22:00h; no dia 
12 de Junho com 2 (dois) elementos no horário 
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compreendido entre as 09:00h e as 19:00h, e dia 13 de 
Junho, com 12 (doze) elementos das 18:00h às 21:00h; 
k) Assegurar apoio logístico e a cedência de espaço para a 
realização de actividades desportivas e de lazer, da 
responsabilidade da FPJ, a desenvolver nos dias 10, 11 e 
12 de Junho, no espaço designado por “Praça Sul” do 
Pavilhão, localizado em frente à entrada de atletas, 
conforme Planta de Implementação e Caderno de 
Encargos anexo ao presente Contrato.  
 
2. O MO responsabiliza-se pela contratação e pagamento 
dos custos com o pessoal de manutenção e custos 
operacionais do Pavilhão, durante todo o Evento, 
designadamente, com o pessoal de apoio, com o pessoal 
de limpeza e com os artigos consumíveis, bem como, se 
tal for necessário, pela manutenção e reparação das 
instalações sanitárias, de água, instalações eléctricas, desde 
que por danos que lhe sejam imputados. 
 
3. O MO responsabiliza-se, igualmente, pela vigilância 
privada do Pavilhão durante todo o Evento, 
designadamente, com a presença de um vigilante das 
08:00h às 20:00h dos Dias 9 e 10 de Junho, e de dois 
vigilantes das 08:00h às 20:00h dos dias 11 e 12 de Junho, 
excluindo o policiamento do Evento, que constituirá 
encargo e responsabilidade da FPJ. 

 
Cláusula Sexta 

(Obrigações da FPJ) 
 

1. Para além das obrigações estabelecidas no presente 
contrato, constituem ainda obrigações da FPJ: 
a) A preparação e organização geral do Evento; 
b) Montagem e desmontagem dos equipamentos 
necessários à realização do Evento; 
c) Efectuar todos os Seguros exigidos por Lei, 
nomeadamente, Seguros de Acidentes de Trabalho de 
todo o pessoal, Seguro de Responsabilidade Civil, Seguro 
Desportivo; 
d) Realização de uma conferência de Imprensa, para 
divulgação do Evento, a acontecer no Pavilhão Multiusos 
de Odivelas, no dia 06 de Junho, pelas 11:00h; 
e) Contratação e pagamento dos serviços de Policiamento 
e de Bombeiros necessários à realização do Evento. 

 
Cláusula Sétima 

(Da utilização dos espaços do Pavilhão) 
 

O MO só será responsável pelos danos ou actos que, 
voluntária ou involuntariamente, sejam provocados no 
Pavilhão, durante a vigência do presente Contrato, pelo 
respectivo pessoal ou pessoal, por si, contratado, 
designadamente, pessoal de apoio, de vigilância, de 
limpeza, bem como dos técnicos de manutenção do 
Pavilhão, durante a vigência do presente contrato, 
independentemente da faculdade do exercício do Direito 
de Regresso que venha a existir, nos termos gerais de 
Direito.  

 
 

Cláusula Oitava 
(Vinculação das Partes) 

 
Quaisquer assuntos, pedidos, ordens e alterações 
contratuais relacionadas com a cessão do direito de 
utilização temporária de espaços, regulada pelo presente 
Contrato, apenas vincularão as partes, desde que 
autorizadas pelas pessoas a seguir indicadas: 
FPJ: 

• Luís Monteiro. 
 
CMO: 

• Presidente do Câmara Municipal, Susana de Fátima 
Carvalho Amador. 

 
Cláusula Nona  

(Resolução do Contrato) 
 

1. Para além dos casos expressamente previstos no 
presente Contrato ou resultantes directamente da lei, a 
parte em benefício da qual determinada obrigação é 
estabelecida, poderá resolver o presente contrato no caso 
de incumprimento grave ou reiterado e não sanado das 
obrigações de outra parte, nos termos previstos nos 
números seguintes. 
 
2. Verificada uma situação de incumprimento grave ou 
reiterado das obrigações de qualquer das partes, poderá a 
parte em benefício da qual esta obrigação foi estabelecida, 
interpelar a parte faltosa para, no prazo que razoavelmente 
fixar, cumprir a sua obrigação ou corrigir as consequências 
do incumprimento. 
 
3. Caso a parte faltosa não cumpra as suas obrigações ou 
não corrija as consequências do incumprimento no prazo 
fixado no número anterior, poderá a parte em benefício da 
qual a obrigação foi estabelecida, resolver de imediato o 
presente contrato. 
 
4. A resolução do presente contrato constitui a parte 
faltosa no dever de indemnizar as outras partes, sendo a 
indemnização fixada nos termos gerais de direito. 
 
5. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a 
FPJ poderá ainda resolver o contrato, de imediato, por 
mera notificação ao MO, e sem prejuízo da obrigação de 
pagamento por esta de indemnização nos termos gerais do 
Direito, se não lograr entregar o Pavilhão à FPJ nas 
condições que permitam a cabal execução deste Contrato 
nos termos e condições acordados pelas partes. 

 
Cláusula Décima 
(Comunicações) 

 
1. Salvo indicação expressa em contrário, as comunicações 
entre as Partes a efectuar ao abrigo do presente Contrato, 
devem ser efectuadas por escrito, mediante carta, fax, 
ou/e correio electrónico, e dirigidas para os seguintes 
endereços:  
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a. FPJ - Federação Portuguesa de Judo 
A/C - Catarina Rodrigues  
Morada: Rua do Quelhas, 32 - 44, 
1200 - 781 Lisboa  
Telefone: + 351 213 931 630/1/2/3/4/5/6/8  
Fax: + 351 213931 639  
E-mail: actividades@fpj.pt 

 
b.  CMO - Câmara Municipal de Odivelas 
A/C - Carlos Alexandre Lérias 
Morada: Pavilhão Multiusos de Odivelas, Alameda 
Colinas do Cruzeiro. 
2675 Odivelas 
Telefone: + 351 219 320 990  
Fax: + 351 219 323 256  
E-mail: carlos.a.lerias@cm-odivelas.pt 

 
2. As comunicações efectuadas nos termos do número 
anterior considerar-se-ão realizadas na data da respectiva 
recepção ou, se fora das horas normais de expediente, no 
dia útil imediatamente seguinte. 
 
3. As comunicações ou notificações efectuadas através de 
fax ou correio electrónico, só se consideram válidas com o 
respectivo comprovativo de envio, sendo igualmente 
necessário, neste último caso, recibo de leitura.  
 
4. As Partes deverão comunicar qualquer alteração do 
domicílio convencionado, mediante carta registada com 
aviso de recepção. 

 
Cláusula Décima Primeira 

(Alterações) 
 

O presente Contrato só poderá ser alterado mediante 
acordo escrito entre as Partes.  

 
Cláusula Décima Segunda 

(Vigência) 
 

A vigência do presente Contrato, iniciar-se-á na data da 
sua assinatura, e caducará após o termo do Evento.  

 
Cláusula Décima Terceira 

(Lei e Jurisdição aplicáveis) 
 

1. O presente Contrato rege-se e será interpretado 
segundo a lei portuguesa.  
 
2. Todas as questões relativas à validade, interpretação e 
execução do presente contrato, serão da exclusiva 
competência do Tribunal da Comarca de Lisboa. 
 
Feito em Odivelas, aos …. de……….….de  2011, em 
duplicado, sendo cada exemplar para cada uma das partes.  
 
 
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE JUDO  
 
___________________________________ 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS  
 
__________________________________” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE JUDO 
APOIO AO CAMPEONATO NACIONAL DE JUDO 

JUVENIS E SÉNIORES 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 29 de Abril de 2011, exarado na 
informação n.º Interno/2011/5263, de 2011.04.29, para 
autorização da atribuição de apoio técnico e logístico à 
Federação Portuguesa de Judo para a realização da 
iniciativa “Campeonato Nacional de Judo – Juvenis e 
Seniores”, enquadrável na alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º 
da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e nos termos da 
alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
que decorreu no Pavilhão Multiusos de Odivelas, nos dias 
30 de Abril e 1 de Maio de 2011, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/5263, de 
2011.04.29. Contrato de cedência de Instalações do 
Pavilhão Multiusos, nos termos do constante em anexo à 
referida informação e que também foi aprovado. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

COMISSÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS 
E IDOSOS DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 13 de Maio de 2011, exarado na 
informação n.º Interno/2011/5110, de 2011.05.16, para 
autorização da atribuição de um apoio sob a forma de 
transporte à Comissão de Reformados Pensionistas e 
Idosos da Póvoa de Santo Adrião, no âmbito do 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas 
(PAESO) - Subprograma D, realizado em veículo 
municipal no dia 17 de Maio de 2011, para deslocação a 
Vila Nova de Santo André, com um custo total estimado 
em €290,81, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/5110, de 2011.05.16. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

COMISSÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS 
E IDOSOS DE CANEÇAS 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Comissão de Reformados Pensionistas e Idosos de 
Caneças, no âmbito do Programa de Apoio às Entidades 
Sociais de Odivelas (PAESO) - Subprograma D, a realizar 
em veículo municipal nos dia 17 e 28 de Outubro de 2011, 
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ida e volta respectivamente, para deslocação a Albufeira, 
com um custo total estimado em €588,66, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2011/4509, de 
2011.04.29. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RANCHO DE FOLCLORE OS MOLEIROS DO POMARINHO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Rancho de Folclore Os Moleiros do Pomarinho, no 
âmbito do Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas (PACO) - Programa D, a realizar 
em veículo municipal, no dia 12 de Junho de 2011, para 
deslocação a Salemas (Loures), com um custo total 
estimado em €101,74, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/5234, de 2011.05.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO DE DANÇAS E CANTARES CASAL DO RATO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Grupo de Danças e Cantares do Casal do Rato, no âmbito 
do Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas (PACO) – Programa D, a realizar 
em veículo municipal, no dia 7 de Agosto de 2011, para 
deslocação a Lixa do Alvão (Vila Pouca de Aguiar), com 
um custo total estimado em €818,06, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/5019, de 
2011.05.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO DE DANÇAS E CANTARES CASAL DO RATO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Grupo de Danças e Cantares do Casal do Rato, no âmbito 
do Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas (PACO) - Programa D, a realizar 
em veículo municipal, no dia 10 de Setembro de 2011, 
para deslocação a Bitarães (Paredes), com um custo total 
estimado em €748,32, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/4886, de 2011.05.10. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA  
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANEÇAS 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Caneças, no âmbito do Programa de Apoio aos Agentes 
Culturais do Concelho de Odivelas (PACO) - Programa 
D, a realizar em veículo municipal, no dia 19 de Junho de 
2011, para deslocação a Oliveira do Hospital, com um 
custo total estimado em €678,58, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/4863, de 
2011.05.10. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GINÁSIO CLUBE DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Ginásio Clube de Odivelas, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 
(PAADO) - Medida 6 , a realizar em veículo municipal, no 
dia 4 de Junho de 2011, para deslocação a Lagoa, com um 
custo total estimado em €394,24, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/4855, de 
2011.05.10. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

I EVENTO DE CITO EM ODIVELAS – COMUNIDADE GEOCACHING 
ATRIBUIÇÃO DE PATROCÍNIO 

 
Aceitação de um patrocínio da empresa EGEO, sob a 
forma de sacos de plástico, para apoio da iniciativa 
ambiental “I Evento de CITO” em Odivelas, promovido 
pela Comunidade de Geocaching, para recolha de lixo em 
diversos locais da freguesia de Odivelas (nomeadamente 
Rio da Costa e Ribeira de Odivelas), no valor estimado de 
€25,00, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/5299, de 2011.05.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

PROCESSO N.º 30.514/L -  MUNDICENTER E OUTRO 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LICENÇA DE 

LOTEAMENTO N.º 4/2001 
 

Alteração ao alvará de licença de loteamento nº 4/2001, 
em nome de Imoretalho, Casal do Troca, lote 1, Odivelas, 
alteração de usos de serviços para indústria, para 
instalação de uma cozinha industrial de grandes 
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dimensões, que é compatível com a classificação de uso 
do solo, prevista em PDM (espaço urbanizavel misto de 
industria e terciário), de acordo com o proposto na 
informação nº 21/APV/2011, de 2011-04-14, nas 
condições expressas na informação técnica de fls. 3822 a 
3825 constante do processo n.º 30.514/L. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 24340/L/OC – SOVILAR – IMOBILIÁRIA DO 
VILAR SA., HORTA GRANDE E CORCHOS, FAMÕES 
ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 02/2010 

 
Homologação do auto de vistoria constante de folhas 
1818 a folhas 1822 do processo com o n.º 24340/L/OC, 
recepção provisória das obras de urbanização, relativas ao 
alvará de licença de loteamento n.º 2/2010, em nome de 
Sovilar – Imobiliária do Vilar, S.A., Horta Grande e 
Corchos, Famões, e redução da caução fixada para 
garantir a adequada execução das obras de urbanização, 
prestada através de garantia bancária sobre o Banco 
Millenium BCP, para o valor de €345.918,77 (Trezentos e 
quarenta e cinco mil novecentos e dezoito Euros e setenta 
e sete Cêntimos), nos termos da informação prestada e 
constante a folhas 1823 a folhas 1825 do processo n.º 
24340/L/OC, de acordo com o proposto na informação 
n.º 30/APV/2011, de 2011-05-17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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OUTROS SERVIÇOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 04/DHS/2011 
 
Assunto: Subdelegação de competências da Directora do 
Departamento de Habitação e Saúde na Chefe de Divisão 
de Gestão de Habitação Social – Dra. Carla Maria 
Rodrigues Barra da Silva 
 
Nos termos do artigo 70º, n.º 1, n.º 2, alíneas a), b); c), f) e 
g) e nº 3, alíneas g) e n), da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01, art. 
29º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08/06, artigo 
109º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, alterado pelo 
Decreto-lei n.º 278/2009, de 02/10 e demais lei 
habilitante, conjugado com o artigos 35º, 36º e 37º do 
Código de Procedimento Administrativo aprovado pela 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15/11, na redacção conferida 
pelo Decreto-Lei nº 6/96, de 31/01, e ao abrigo do 
disposto no Despacho de Delegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas n.º 
050/PRES/2011, de 6 de Janeiro, subdelego, na Chefe 
de Divisão de Gestão de Habitação Social – Dra. 
Carla Maria Rodrigues Barra da Silva, de 07 a 09 de 
Junho de 2011 as competências que me foram delegadas e 
que constam do supracitado Despacho e que serão 
exercidos no âmbito do DHS, durante o período em 
que me encontro ausente em representação deste 
Município. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem, ao abrigo das disposições conjugadas dos 
artigos 65.º, n.º 5 por remissão do artigo 70.º, n.º 6, da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01 e 142.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo aprovado pela Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15/11, na redacção conferida pelo 
Decreto-Lei nº 6/96, de 31/01, e bem assim, poderão ser 
revogados quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda, o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
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existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária. 
 
Odivelas, 01 de Junho de 2011. 
 
 

Por delegação de Competências da Sra. Presidente da Câmara, 
A Directora do Departamento de Habitação e Saúde 

(Alice Santos Silva, Dra.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Abertura de Período para Discussão Pública 

 
SUSANA DE CARVALHO AMADOR, Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, torna público nos termos 
e para efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei 
nº 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi 
conferida pelo Decreto -Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e 
na redacção que foi conferida pela Lei n.º 60/07 de 4 de 
Setembro e as alterações do Decreto -Lei n.º 26/10 de 30 
de Março, que terá inicio no 8.º dia útil após a publicação 
deste Aviso no Diário da República, o período de 
discussão pública sobre a proposta de alteração ao alvará 
de loteamento n.º 7/2001 do Bairro dos Pedernais – 
Ramada para os lotes A78, A83, A188, A190, A192, A194, 
A196, A199, A226, A230, A234, A241, A267, A311, B56, 
B67, B68, B69, B91, B102, B122, B124, B129, B143, 
B145, C50, D21 E D22, pelo prazo de 15 dias. Todos os 
interessados poderão, durante o período de discussão 
pública, consultar e/ou apresentar por escrito, quaisquer 
reclamações à proposta de alteração ao referido alvará. O 
processo estará disponível para consulta no Departamento 
de Gestão Urbanística, sito na Av.ª Amália Rodrigues n.º 
20 – Urbanização da Ribeirada 2675 Odivelas. 
 
Paços do Município, 12 de Maio de 2011. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Alvará de Loteamento N.º 6/2002 – B.º C. S. Sebastião – 

Famões 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, 
de 4 de Junho, pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro e 
pelo Decreto-Lei 26/2010, de 30 de Março, 
fundamentando-se na deliberação tomada em sede da 14.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 
22 de Julho de 2009 – Aprovação da proposta de alteração 
ao Alvará de Loteamento n.º 6/2002 relativa aos lotes 
6,267,305,348,408,433 e 435 que mereceu aprovação por 
unanimidade, de acordo com o proposto nas informações 
n.º 257/JRS/DRU/DGOU/10 e n.º 
87/DGOU/DRU/JRS, determina que se emita o presente 
aditamento ao Alvará de Loteamento identificado em 
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epígrafe em nome de Abel Vaz; Maria Odete Ribeiro 
Tadeu de Oliveira; Célia Maria Cardoso Vaz Martins e 
Susana Cardoso Vaz; Amadeu do Nascimento Carneiro e 
Carlos Alberto Carneiro; Vítor Manuel Pires da Silva e 
Fernando José Pires da Silva; Manuel Belo de Matos e 

mulher e Reinaldo Francisco Montes Serrano. As 
alterações às especificações constantes do mencionado 
alvará, constam em Planta Síntese anexa, que constitui 
parte integrante do presente aditamento, são as seguintes: 

 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
1.1. Aos Parâmetros Urbanísticos dos lotes 
 

 ALVARÁ DE 
LOTEAMENTO6/2002 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Lote Área do 
Lote 

Área de 
Const. 
Habit. 

existente 

N.º 
de 

Pisos 

N.º 
de 

fogos 

Área do 
Lote 

Área de 
Const. 
Habit. 

existente 

N.º de 
Pisos 

N.º 
de 

fogos 

6 387,85 207,00 2 1 387,85 207,00 2 2 
267 281,05 241,50 2 1 281,05 241,50 2 2 
305 283,65 240,00 2 1 278,35 245,72 3 2 
348 304,25 209,00 2 1 304,25 209,00 2 2 
408 306,50 220,00 2 1 306,50 220,00 2 2 
433 306,50 171,00 2 1 306,50 171,00 2 2 
435 444,10 210,00 2 1 380,15 210,00 2 2 

 
 
1.2. Ao Quadro dos Índices Urbanísticos Totais  
 

 ÍNDICES DO 
ALVARÁ 6/2002 

ÍNDICES DA PROP. 
DE ALTER. 

Superfície total do terreno 235.925,00 m2 235.925,00 m2 
População residente 1.500 1.500 

Número de lotes 477 477 
Número de fogos 486 493 

Número de pessoas/Agregado Familiar 3.1 3.1 
Densidade Populacional 64 Hab/Ha 64 Hab/Ha 
Densidade habitacional 20,60 20,89 Fogos/ha 
Áreas de implantação 51.889,36 m2 51.889,36 m2 

Área coberta P/Habitante 34,57 m2/HAB 34,57 m2/Hab 
Índice de utilização do terreno 0,22 0,22 

Área total de construção 102.412,02 m2 102.417,74 m2 
Índice de construção 0,43 0,43 

Estacionamentos privados 954 954 
Estacionamentos públicos 60 60 

Área de cedência ao domínio público 63.021 m2 63.090,25 m2 
Área de cedência P/Fogo 59,28 m2/Fogo 59,28 m2/Fogo 

 Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 18 de Maio de 2011 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas pela Presidente 
de Câmara Municipal de Odivelas, através do despacho com a 
delegação de competências n.º. 42/PRES/2011, nos termos da 
Informação de 2011.05.18 (edoc/2011/29807), referente ao 
período de 21 de Abril a 18 de Maio de 2011: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2011/22699 
Assunto: Factura valor 1.372,39 euros 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
13-05-2011 
 

EDOC/2011/22701 
Assunto: Factura valor 1.410,50 euros 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
13-05-2011 
 
EDOC/2011/21882 
Assunto: Relação valorizada de facturas no valor de 31.221,25 
euros. 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
13-05-2011 
 
EDOC/2010/62150 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 36185/OCP/OC - 
Entrega de Declaração Prévia de Instalação de 
Estabelecimento+ Pedido de Horário de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Ofício n.º 2011/9409 segue aprovado e assinado. 
13-05-2011 
 
EDOC/2011/23943 
Assunto: Império Bonança Companhia de Seguros S.A 
(Império Bonança Companhia de Seguros S.A.) 2.393,45 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
para cabimento, compromisso e pagamento. 
13-05-2011 
 
EDOC/2011/22377 
Assunto: EDP Serviço Universal S.A.  
(EDP Serviço Universal S.A.) Factura valor 33.632,08 euros 
Despacho: 
Ao DGFP/DF,  

para pagamento. 
17-05-2011 
 
EDOC/2011 /25682 
Assunto: Oposição - comércio a retalho - requisitos 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Ofício n.º 2011/10013. 
12-05-2011 
 
EDOC/2011/24074 
Assunto: Reconhecimento do Pedido de Isenção da Derrama / 
Pedido de isenção do, pagamento de derrama 
Despacho: 
À CDAEEPCF, 
Concordo. 
Ofício n.º 2011/9786 segue assinado. 
06-05-2011 
 
EDOC/2011/24296 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 134/ODV/01 - 
pedido de mudança d epessoa titular da exploração e de horário 
de funcionamento 
 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de mudança de titular da 
exploração; 
Dê-se da mesma conhecimento à DGAE, em Mapa mensal; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Concluído e extinto o presente processo remeta-se o mesmo ao 
arquivo municipal. 
06-05-2011 
 
EDOC/2011/24955 
Assunto: Pagamento de indemnização, Recibo n. 2110401282 no 
valor de 410,00 euros. Processo sinistro n. 21116235. 
Despacho: 
Ao DGFP/DP, 
Concordo. 
Recibo de Indemnização n.º 2110401282 segue assinado. 
06-05-2011 
 
EDOC/2011/24696 
Assunto: Açoreana Seguros (Açoreana Seguros) 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para cabimento, compromisso e pagamento. 
06-05-2011 
 
EDOC/ 2011/24715 
Assunto: EDP Comercial Comercialização de Energia SA  
(EDP Comercial Comercialização de Energia SA) 1.296,95€ 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para cabimento, compromisso e pagamento. 
06-05-2011 
 
EDOC/2008/53046 
Assunto: entrega de declaração prévia ao abrigo do art 23.º / 
10.º 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Aprovo alvará de autorização de utilização n.º 10/2011, 
seguindo assinados os respectivos original e duplicado; 
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Concordo com o horário de funcionamento requerido; 
Após a entrega deste título ao requerente, inclua-se a declaração 
prévia no Mapa a remeter à DGAE e arquive-se o presente 
processo. 
17-05-2011 
 
EDOC/2011/12329 
Assunto: Arguida Almeida Araújo Lopes e Oliveira, Lda. 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Ofício n.º 2011/10258 segue assinado. 
Envie-se processo ao DGFP/DF para se proceder à devolução 
da quantia de € 3 306,00 (três mil trezentos e seis euros) à 
ALMEIDA ARAÚJO LOPES & OLIVEIRA, LDA. 
17-05-2011 
 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Mário Máximo, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do despacho com a delegação de competências n.º. 
42/PRES/2011, nos termos da Informação n.º 5264, de 
2011.05.18 (edoc/2011/29807), referente ao período de 21 de 
Abril a 18 de Maio de 2011: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências  
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2011/25602 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Entrega de Mod. 
U/DL/SLG 
Despacho:  
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se a LER requerida, com efeitos a 6 de Maio, cujos 
títulos seguiram assinados em tempo; 
Determina-se que, logo que o procedimento se mostre concluído 
e extinto, se proceda ao seu arquivamento. 
17-05-2011 
 
EDOC/2011/25171 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Licença 
para Ocupação da Via Pública 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Autorizo Licença n.º 07/UVPADFO/2011, cujo título e anexo 
seguem assinado e rubricado; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
proceda-se ao arquivamento do mesmo. 
17-05-2011 
 
EDOC/2011/26308 
Assunto: Envio de expediente - auto de notícia com o registo 
862/2011 e NPP 174245/2011 
Despacho: 
Concordo. 
Considerando que no n.º 21 do ponto III do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 42/PRES/2011, de 3 de Janeiro, 
me foram subdelegadas as competências previstas no n.º 2 do 
artigo 30º do Decreto – Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, na sua 
redação atual, e constatando-se que, de acordo com o informado 
pelos serviços, os factos descritos no Auto de Noticia da PSP 
com registo 862/2011 não são subsumíveis no  tipo contra-
ordenacional imputado, determino o arquivamento do mesmo. 
13-05-2011 
 

EDOC/2011/8354 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
Autorização de Utlização para Estabelecimento Restauração e 
Bebidas Pedido de Horário Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a actividade de bebidas, condicionado ao pagamento da taxa 
devida, 
Concorda-se com o horário de funcionamento nos termos 
requeridos. 
13-05-2011 
 
EDOC/2011/24158 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Proc nº 9/2010 - 
pedido de renovação do cartão de vendedor ambulante 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se a emissão de cartão de vendedor ambulante, 
condicionada ao pagamento da taxa devida. 
13-05-2011 
 
EDOC/2011/30256 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Cartão 
de Vendedor Ambulante + Pedido de Vistoria a Roulotte 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se a licença sanitária e a emissão de cartão de vendedor 
ambulante, condicionadas ao pagamento da taxa devida. 
13-05-2011 
 
EDOC/2011/22594 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Amb/2010/11 - 
pedido de renovação do cartão 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se a emissão de cartão de vendedor ambulante. 
13-05-2011 
 
EDOC/2010/70388 
Assunto: Pedido de autorização de utilização para 
estabelecimento sito na Urbanização Jardim da Amoreira - Rua 
Hermínia Silva, Lote 72, Piso 0 - Loja Dta. - Ramada 
Despacho:  
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a actividade de bebidas, condicionado ao pagamento da taxa 
devida; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
13-05-2011 
 
EDOC/2009/64942 
Assunto: proc. Nº 730/as/88 em nome de Onofre Caetano 
ramos sito na rua Alexandre Braga, nº 1 a 2675 Odivelas 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição do 
título, nos termos propostos; 
Considera-se que o Alvará de Licença Sanitária n.º 54/89 
mantém a plena validade, nos termos propostos; 
Notifique-se o requerente para os efeitos indicados. 
13-05-2011 
 
EDOC/2009/12063 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 5110/96 entrega 
declaração prévia / mudança de nome 
Despacho: 
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Ao Sr. DMGAG, 
Aceita-se a comunicação de registo do título constante da DP 
apresentada pelo explorador Sr. José Bandeira; 
Aceita-se a DP apresentada pela actual exploradora, com o 
consequente averbamento processual; 
Para efeitos de certeza jurídica e em conformidade com 
procedimentos adoptados anteriormente em situações análogas, 
mencione-se, em declaração a constar no presente processo, que 
o Sr. José Manuel da Silva Bandeira, foi o responsável pela 
exploração do estabelecimento entre 11/02/2008 a 25/02/2009. 
Determino a dispensa de audiência de interessados nos termos 
propostos; 
Considere-se a declaração aqui presente e a anterior, no Mapa 
Mensal a remeter posteriormente à DGAE. 
Findo o processo, envie-se o mesmo para o Arquivo Municipal. 
06-05-2011 
 
EDOC/2011/24296 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 134/ODV/01 - 
pedido de mudança de pessoa titular da exploração e de horário 
de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de mudança de titular da 
exploração; 
Dê-se da mesma conhecimento à DGAE, em Mapa mensal; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Concluído e extinto o presente processo remeta-se o mesmo ao 
arquivo municipal. 
06-05-2011 
 
EDOC/2011/23349 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
utilização da via pública para a realização de actividades 
desportivas 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Licença n.º 06/UVPADFO/2011 segue assinada. 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
proceda-se ao arquivamento do presente processo. 
06-05-2011 
 
EDOC/2009/78718 
Assunto: 269/ODV/03 - Análise ao processo de licenciamento 
do estabelecimento sito na Rua da Liberdade, lote 6, Bº de Stº 
Eloy, Pontinha 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Declaro extinto o procedimento por deserção. 
Notifique-se para efeitos de audiência prévia. 
16-05-2011 
 
EDOC/2010/60414 
Assunto: Processo n.º 374/ODV/04 - Proposta de deserção 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Declaro extinto o procedimento por deserção, com dispensa de 
audiência de interessados nos termos propostos. 
17-05-2011 
 
EDOC/2011/3345 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de horário 
de funcionamento 
Despacho: 

Ao Sr. DMGAG, 
Concordo com o horário de funcionamento proposto. 
17-05-2011 
 
EDOC/2010/40134 
Assunto: Pedido de parecer - Estabelecimento sito na Rua do 
Poço, lote 310, loja A, Famões 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Original e duplicado do alvará de autorização de utilização n.º 
12/2011 seguem com aprovação e assinatura. 
Após a entrega deste título ao requerente, inclua-se a declaração 
prévia no Mapa a remeter à DGAE e remeta-se ao arquivo 
municipal. 
17-05-2011 
 
EDOC/2011/15680 
Assunto: Reconhecimento do Pedido de Isenção da Derrama / 
Pedido de Isenção da Derrama 
Despacho: 
À Sr.ª CDAEEPCF, 
Concordo. 
Notifique-se o requerente do indeferimento. 
Ofício n.º 2011/10480 segue assinado. 
Notificado o requerente, encerre-se a distribuição e arquive-se. 
16-05-2011 
 
EDOC/2011/26529 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 3796/OP + 
REST/2010/10 - Declaração Prévia de Instalação + Pedido de 
Horário de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Aceita-se a DP apresentada. 
Concorda-se com o horário de funcionamento pretendido. 
16-05-2011 
 
EDOC/2011/26439 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / pedido de licença 
de ruido 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Indefere-se o pedido. 
17-05-2011 
 
EDOC/2011/25016 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de emissão 
de cartão ambulante nº 227 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Autoriza-se o exercício da actividade de venda ambulante de 
vestuário/calçado, no Mercado de Levante da Pontinha; 
Emita-se o respectivo cartão de vendedor ambulante, 
condicionado ao pagamento da taxa devida. 
17-05-2011 
 
EDOC/2011/6402 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / REST/2010/22 - 
Junção de Elementos - Avaliação Acústica 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Aprova-se alvará de autorização de utilização n.º 13/2011, 
seguindo assinados o respectivo original e duplicado. 
17-05-2011 
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EDOC/2011/26536 
Assunto: Processo de licenciamento n.º REST/2011/18 - 
estabelecimento sito no C. C. Odivelas Parque, Loja 2052 em 
nome de "Temakeria, Lda." 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Declaro a extinção do Proc. n.º 240/ODV/03, com dispensa de 
audiência prévia nos termos propostos; 
Com vista a agilizar a instrução processual do Proc. n.º 
REST/2011/18,  defere-se a dispensa de apresentação de 
avaliação acústica nos termos propostos. 
17-05-2011 
 
EDOC/2008/53046 
Assunto: entrega de declaração previa ao abrigo do art 23.º / 
10.º 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Aprovo alvará de autorização de utilização n.º 10/2011, 
seguindo assinados os respectivos original e duplicado; 
Concordo com o horário de funcionamento requerido; 
Após a entrega deste título ao requerente, inclua-se a declaração 
prévia no Mapa a remeter à DGAE e arquive-se o presente 
processo. 
17-05-2011 
 
EDOC/2011/26576 
Assunto: Processo N.º 1062/56 - Rua de Santo Eloy, n.º 21 A - 
Pontinha 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Aceita-se a DP apresentada para os efeitos propostos; 
Mencione-se a presente DP em mapa mensal a remeter à 
DGAE; 
Arquive-se o Processo n.º 1062/56. 
17-05-2011 
 
EDOC/2011/27153 
Assunto: Requerimento para licença de ruído 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Defere-se, nos termos propostos, a licença n.º 12/LER/2011, 
que segue assinada. 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto arquive-
se. 
18-05-2011 
 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Mário Máximo, ao abrigo das competências delegadas pela 
Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho com a delegação de competências n.º. 
42/PRES/2011, nos termos da Informação n.º 5760, de 
2011.06.01 (edoc/2011/33045), referente ao período de 19 de 
Maio a 1 de Junho de 2011: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2011/18367 
Assunto: Reconhecimento do Pedido de Isenção da Derrama / 
pedido de isenção derrama 
Despacho: 
À CDAEEPCF, 

Concordo. 
Ofício n.º 2011/11800 segue assinado. 
27-05-2011 
 
EDOC/2011/62757 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de horário 
de funcionamento por alteração da denominação da Farmácia 
(antecedentes em Lic/2010/208) 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo com o horário proposto. 
Notifique-se a interessada. 
27-05-2011 
 
EDOC/2011/58339 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de horário 
de funcionamento 
Despacho 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo com o horário proposto. 
Notifique-se a interessada. 
27-05-2011 
 
EDOC/2011/62485 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2613/OP 
- Pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo com o horário proposto. 
Notifique-se a interessada. 
27-05-2011 
 
EDOC/2011/29245 
Assunto: Factura 1.283,99 euro 
Despacho: 
Ao DGFP/DF,  
Para pagamento. 
26-05-2011 
 
EDOC/2011/28472 
Assunto: EDP Serviço Universal S.A.  
(EDP Serviço Universal S.A.) 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
26-05-2011 
 
EDOC/2011/10224 
Assunto: Aquisição de Cartas Topográficas 
- Pedido de reembolso. 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Autorizo pagamento. 
26-05-2011 
 
EDOC/2011/23512 
Assunto: Administração do Condomínio Rua da Memória nº 2 
(Administração do Condomínio Rua da Memória nº 2) Acta 31 
da R. Memória nº 2 - Odivelas Campo obrigatório   
Despacho: 
Concordo. 
Ao DGFP/DF, 
Para cabimento, compromisso e pagamento. 
31-05-2011 
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EDOC/2011/28199 
Assunto: EDP Serviço Universal S.A. (EDP Serviço Universal 
S.A.) 
Despacho: 
Concordo. 
Ao DGFP/DF, 
Para cabimento, compromisso e pagamento. 
26-05-2011 
 
EDOC/2011/27522 
Assunto: Reconhecimento do Pedido de Isenção da Derrama / 
Entrega de documentos para isenção de derrama Oficio nº 
2011/1650 
Despacho: 
À Sr.ª CDAEEPCF, 
Concordo. 
Ofício n.º 2011/11562, segue assinado. 
31-05-2011 
 
EDOC/2011/16046 
Assunto: Reconhecimento do Pedido de Isenção da Derrama / 
pedido de isenção de derrama, da firma José Porfírio Caetano 
Unipessoal, Lda. 
Despacho: 
À Sr.ª CDAEEPCF, 
Concordo. 
Ofício n.º 2011/11406, segue assinado 
31-05-2011 
 
EDOC/2011/29021 
Assunto: Divisão Administrativa/Arquivo Municipal: Autos de 
Eliminação 1-8 de 2011 - Proposta de Ofício para a Direcção-
Geral de Arquivos 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Ofício para a DGARQ e autos de eliminação nºs 01/2011 a 
08/2011, seguem assinados. 
31-05-2011 
 
EDOC/2011/10086 
Assunto: Divisão Administrativa/Arquivo Municipal: Autos de 
Eliminação 1-8 de 2011 - Proposta de Ofício para a Direcção-
Geral de Arquivos 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Agende-se reunião com a Chefia da Divisão Jurídica, a 
Coordenação do Balcão do Munícipe, e Presidência da 
AESCLO, a fim de definir procedimentos. 
Previamente à reunião indicada, envie-se o conteúdo das etapas 
9 e 10 do presente EDOC à Coordenação do Balcão do 
Munícipe e Presidência da AESCLO, a fim de que permitir o 
estudo da matéria. 
31-05-2011 
 
EDOC/2011/31789 
Assunto: Concurso Público para atribuição de três licenças de 
táxis para transporte de pessoas com mobilidade reduzida 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Ofícios n.º 2011/12477, 2011/12478 e 2011/12476 seguem 
assinados. 
31-05-2011 
 
EDOC/2011/30467 
Assunto: Império Bonança Companhia de Seguros S.A.  

(Império Bonança Companhia de Seguros S.A.)   
Assunto: 2.004,73 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para cabimento, compromisso e pagamento. 
31-05-2011 
 
EDOC/2011/27902 
Assunto: Factura/Recibo no valor de 1.927,95 euros. 
Despacho 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
31-05-2011 
 
EDOC/2011/28570 
Assunto: EDP Serviço Universal S.A. (EDP Serviço Universal 
S.A.)   
Factura no valor de 31.720,30 euros. 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
01-06-2011 
 
EDOC/2011/27633 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento - CAE 47620 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
31-05-2011 
 
EDOC/2010/57893 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 94/ODV/01 - 
Pedido de Horário de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
31-05-2011 
 
EDOC/2010/42618 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Processo nº 
35/OD/AS/97Entrega de DP+mod.5+mod.6 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Aceita-se a DP apresentada e concorda-se com o horário de 
funcionamento requerido; 
Aprova-se ofício n.º 2011/11704, comunicando a validade da 
declaração prévia e a concordância com o horário de 
funcionamento pretendido, que segue assinado. 
31-05-2011 
 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Mário Máximo, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do despacho com a delegação de competências n.º. 
42/PRES/2011, nos termos da Informação n.º 5761, de 
2011.06.01 (edoc/2011/33045), referente ao período de 19 de 
Maio a 1 de Junho de 2011: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2011/29858 
Assunto: Cantam Odivelas 2011 
Despacho: 
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Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Autorização n.º 02/AESRB/2011, segue aprovada e assinada. 
26-05-2011 
 
EDOC/2011/31789 
Assunto: Concurso Público para atribuição de três licenças de 
táxis para transporte de pessoas com mobilidade reduzida 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Ofícios n.º 2011/12477, 2011/12478 e 2011/12476 seguem 
assinados. 
31-05-2011 
 
EDOC/2009/76526 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
6249/OCP+2506/96 mudança de entidadetitular da exploração 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de mudança de titular da 
exploração, condicionada ao pagamento da taxa constante no 
art. 124º do RTORM; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
31-05-2011 
 
EDOC/2011/5257 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 134/ODV/01 (Lic 
de Utilização 09/2008) - pedido de mudança de pessoa titular da 
exploração 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Aceita-se da Declaração Prévia para os efeitos pretendidos e o 
respectivo averbamento ao processo; 
Concorda-se com o horário de funcionamento pretendido; 
Inclua-se a informação do averbamento no mapa mensal a 
enviar à DGAE. 
31-05-2011 
 
EDOC/2011/28278 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / REST/2011/12 
entrega de certidão da ordem 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo 
Alvará de Autorização de Utilização n.º 15/2011, referente ao 
Proc. REST/2011/12, segue assinado. 
31-05-2011 
 
EDOC/2011/25575 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / pedido de 
licenciamento Santos Populares 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se a emissão da LER, da LFRI e da AESRB requeridas; 
Aprovam-se Alvarás de Licença n.º 13/LER/2011, 
02/LFRI/2011 e de Autorização n.º 03/AESRB/2011, que 
seguem assinados; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se. 
31-05-2011 
 
 
 
 
 
 
 

 

APROVISIONAMENTO 
 

 
 
Decisões tomadas pela Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas e pelo Director Municipal de Gestão e de 
Administração Geral, nos termos da Informação n.º 
Interno/2011/5097, de 2011.05.16, referente ao período de 7 de 
Abril a 12 de Maio de 2011:  
 
Despachos exarados pela Sra. Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas: 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de elaboração de estudo Diagnostico Sócio Económico 
da vertente sul no âmbito da “Candidatura do PORLISBOA”, à 
empresa “CEDRU, Lda.”, pelo valor de € 19.680,00 (Dezanove 
mil seiscentos e oitenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/4132 de 2011/04/15 – Processo 
17/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Face 
ao informado, concordo e autorizo a aquisição do serviço 
vertente que se insere na candidatura PORLISBOA”. 
Data de despacho: 2011/04/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de mochilas 
para oferta aos alunos do 1º ano do ensino básico das escolas do 
Concelho de Odivelas, à empresa “Effect Comunicação, Lda.”, 
pelo valor de € 6.750,00 (Seis mil setecentos e cinquenta euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/3941 de 2011/04/12 – Processo 374/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, conforme proposto. Ao DGFP/DF, para os devidos 
procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2011/04/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição prestação de 
serviços de transporte e entrega de documentação entre os 
Serviços Municipais, à empresa “Manutur – Manutenção e 
Conservação de Edifícios, Lda.”, pelo valor de € 105.866,88 
(Cento e cinco mil oitocentos e sessenta e seis euros e oitenta e 
oito cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4832 de 2011/05/09 – Processo 194/2011. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Concordo, proceda-se à adjudicação vertente”. 
Data de despacho: 2011/05/10 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director Municipal de Gestão 
e Administração Geral: 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de anúncio de concurso “Concessão da 
Exploração de Parque de Arborismo a instalar no Pinhal da 
Paiã”, à “Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo valor de € 
270,27 (Duzentos e setenta euros e vinte e sete cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/3808 de 
2011/04/07 – Processo 377/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “À Sra. Chefe DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a cabimento e compromisso prévios”. 
Data de despacho: 2011/04/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de catering no âmbito do “Torneio  de Futebol Infantil   
–  Cristiano Ronaldo”, à  empresa  “Restaurante Cinderela”,  
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pelo  valor de € 4.950,00 (Quatro mil novecentos e cinquenta 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/3584 de 2011/04/04 – Processo 362/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévia cabimentação e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de materiais de 
reparação e conservação, à empresa “João Vitor & Ligeiro, 
Lda.”, pelo valor de € 1.431,61 (Mil quatrocentos e trinta e um 
euros e sessenta e um cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/3697 de 2011/04/06 – Processo 
363/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a cabimento prévio e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro de 
acidentes pessoais no âmbito da iniciativa “Caminhadas Urbanas 
entre Gerações”, ao mediador de seguros “João Bernardino - 
Açoreana”, pelo valor de € 257,90 (Duzentos e cinquenta e sete 
euros e noventa cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/3896 de 2011/04/11 – Processo 
393/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a cabimento e compromisso prévios”. 
Data de despacho: 2011/04/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação em diversos equipamentos do  Refeitório  
Municipal, à  empresa  “Luban  –  Assistência Técnica, Lda.”, 
pelo valor de € 2.176,00 (Dois mil cento e setenta e seis euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/3698 de 2011/04/06 – Processo 366/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de limpeza de tanque de óleos usados e separador de 
hidrocarbonetos, à empresa “EGEO – Tecnologia e Ambiente, 
S.A.”, pelo valor de € 2.685,00 (Dois mil seiscentos e oitenta e 
cinco euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/3445 de 2011/03/30 – Processo 350/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para revisão de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Certoma”, pelo valor de € 382,52 (Trezentos e oitenta e dois 
euros e cinquenta e dois cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/3512 de 2011/04/01 – 
Processo 356/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Simopeças, Lda.”, pelo valor de € 364,00 (Trezentos e sessenta 

e quatro euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/3515 de 2011/04/01 – Processo 358/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a cabimento prévio e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material, à 
empresa “Vedicerca”, pelo valor de € 102,76 (Cento e dois euros 
e setenta e seis cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/3550 de 2011/04/04 – Processo 
360/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
várias viaturas da Frota Municipal, à empresa “J. C. Gouveia, 
Lda.”, pelo valor de € 306,54 (Trezentos e seis euros e cinquenta 
e quatro cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/3516 de 2011/04/01 – Processo 359/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material, à empresa “Pedro e Paulo Lda.”, pelo valor de € 531,35 
(Quinhentos e trinta e um euros e trinta e cinco cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/3569 de 
2011/04/05 – Processo 361/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de manutenção, apoio técnico e upgrade da aplicação 
Medidata, à empresa “Medidata, S.A.”, pelo valor de € 10.093,32 
(Dez mil noventa e três euros e trinta e dois cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/3283 de 
2011/03/25 – Processo 155/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de revisão da máquina wagner, à empresa “Sistput”, pelo 
valor de € 475,07 (Quatrocentos e setenta e cinco euros e sete 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/3514 de 2011/04/01 – Processo 357/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévia cabimentação e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro de 
acidentes pessoais no âmbito da iniciativa “Um Dia na Quinta”, 
ao mediador de seguros “João Bernardino - Açoreana”,  pelo  
valor de € 50,00 (Cinquenta euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/3892 de 2011/04/11 – 
Processo 392/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se cabimento prévio e compromisso”. 
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Data de despacho: 2011/04/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de manutenção dos sistemas de AVAC, à empresa 
“Lisarco – Instalações Técnicas Especiais, Lda.”, pelo valor de € 
1.912,52 (Mil novecentos e doze euros e cinquenta e dois 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/3753 de 2011/04/06 – Processo 40/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de Teleassistência no âmbito do programa “SOS Sénior, 
à empresa “PT Prime”, pelo valor de € 508,41 (Quinhentos e 
oito euros e quarenta e um cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/3806 de 2011/04/07 – 
Processo 373/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de brochuras 
para publicitação do Pavilhão Multiusos de Odivelas, à empresa 
“Planimagem, Lda.”, pelo valor de € 1.800,00 (Mil e oitocentos 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/3793 de 2011/04/07 – Processo 371/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se prévio cabimento compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento de música para a Escola EB1/JI Cesário Verde - 
Caneças, às empresas “IOP Música e Areal”, pelo valor de € 
278,80 (Duzentos e setenta e oito euros e oitenta cêntimos) e € 
424,64 “Quatrocentos e vinte e quatro euros e sessenta e quatro 
cêntimos” respectivamente, nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/3837 de 2011/04/08 – Processo 
337/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de aluguer com assistência técnica e retoma de máquina 
fotocopiadora, à empresa “Konica Minolta”, pelo valor de € 
2.974,32 (Dois mil novecentos e setenta e quatro euros e trinta e 
dois cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/3483 de 2011/03/31 – Processo 352/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de Teleassistência no âmbito do programa “SOS Sénior”, 
à “Cruz Vermelha Portuguesa”, pelo valor de € 384,00 
(Trezentos e oitenta e quatro euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/3804 de 2011/04/07 – 
Processo 372/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 

Data de despacho: 2011/04/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tintas no 
âmbito da iniciativa “III Bienal de Culturas Lusófonas”, à 
empresa “Radialcor”, pelo valor de € 807,52 (Oitocentos e sete 
euros e cinquenta e dois cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/3818 de 2011/04/07 – 
Processo 378/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material no âmbito do “Projecto Odivelas Jovem”, à empresa “J. 
Monteiro”, pelo valor de € 43,36 (Quarenta e três euros e trinta e 
seis cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/3985 de 2011/04/12 – Processo 397/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro para 
as bandeiras no âmbito da iniciativa “III Bienal das Culturas 
Lusófonas”, ao mediador de seguros “João Bernardino – 
Victoria Seguros”, pelo valor de € 41,30 (Quarenta e um euros e 
trinta cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4074 de 2011/04/14 – Processo 403/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro de 
acidentes pessoais para os Vigilantes/Patrulheiros para o ano 
lectivo 2010/2011, ao mediador de seguros “João Bernardino - 
Açoreana”, pelo valor de € 625,90 (Seiscentos e vinte e cinco 
euros e noventa cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/3937 de 2011/04/11 – Processo 
394/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação de aviso, 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/2011/3419 de 2011/03/30 – Processo 344/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF c/ o meu acordo quanto ao 
proposto, incluindo o pagamento”. 
Data de despacho: 2011/04/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de viagens e 
alojamento no âmbito da iniciativa “III Bienal de Culturas 
Lusófonas”, à empresa “Viagens Abreu”, pelo valor de € 
4.263,00 (Quatro mil duzentos e sessenta e três euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/3951 de 
2011/04/12 – Processo 396/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/14 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de águas no 
âmbito da iniciativa “III Bienal de Culturas Lusófonas”, à 
empresa “Nestlé Waters”, pelo valor de € 391,30 (Trezentos e 
noventa e um euros e trinta cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/3852 de 2011/04/08 – 
Processo 384/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de jantar no 
âmbito da iniciativa “III Bienal de Culturas Lusófonas, à 
empresa “Mulemba Xangola”, pelo valor de € 885,00 
(Oitocentos e oitenta e cinco euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/3976 de 2011/04/12 – 
Processo 386/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de refeições no âmbito da iniciativa “III Bienal de 
Culturas Lusófonas”, à empresa “Casa do Largo - Arbelo”,  pelo  
valor  de € 4.451,36 (Quatro mil quatrocentos e cinquenta e um 
euros e trinta e seis cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/3943 de 2011/04/12 – Processo 
395/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de refeições no âmbito da iniciativa “III Bienal de 
Culturas Lusófonas”, à empresa “ICA”, pelo valor de € 3.472,00 
(Três mil quatrocentos e setenta e dois euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/3939 de 
2011/04/12 – Processo 387/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placas 
electrónicas do sistema de Ar Condicionado, à empresa “Octávio 
Saramago Ferreira, Herd., Lda.”, pelo valor de € 440,00 
(Quatrocentos e quarenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/3858 de 2011/04/08 – Processo 
380/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/19 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de refeições no âmbito da iniciativa “III Bienal de 
Culturas Lusófonas”, ao “Centro de Formação Alimentar da 
Pontinha”, pelo valor de € 325,00 (Trezentos e vinte e cinco 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4200 de 2011/04/18 – Processo 388/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/19 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bolsas 
transparentes no âmbito da iniciativa “III Bienal de Culturas 
Lusófonas”, à empresa “Reinaldo Fernandes Higino, Lda.”, pelo 
valor de € 51,00 (Cinquenta e um euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/4103 de 
2011/04/15 – Processo 390/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/19 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de transporte especializado e seguro no âmbito da 
iniciativa “III Bienal de Culturas Lusófonas”, à empresa 
“Iterartis – Serviço para Museus e Transportes de Arte, Lda.”, 
pelo valor de € 4.695,00 (Quatro mil seiscentos e noventa e 
cinco euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4264 de 2011/04/19 – Processo 414/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/20 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de Catálogos no âmbito da iniciativa “III Bienal de 
Culturas Lusófonas”, à empresa “ICON Criativo – Serviços 
Gráficos Unipessoal Lda.”, pelo valor de € 7.312,50 (Sete mil 
trezentos e doze euros e cinquenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/4251 de 
2011/04/19 – Processo 402/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/20 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação de aviso, à empresa “Global Notícias”, 
pelo valor de € 135,00 (Cento e trinta e cinco euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/4011 de 
2011/04/13 – Processo 399/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévia cabimentação e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro de 
acidentes pessoais para participantes na iniciativa “Actividades 
Desportos Aventura” e “Odivelas By Night”, à empresa 
“Açoreana”, pelo valor de € 161,80 (Cento e sessenta e um euros 
e oitenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2011/3988 de 2011/04/12 – Processo 398/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de impressos e 
restantes materiais para as Eleições da Assembleia da República, 
à “Imprensa Municipalista – César Castelão e Filhos Lda.”, pelo 
valor de € 1.160,00 (Mil cento e sessenta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/3838 de 
2011/04/08 – Processo 382/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/26 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de sistema de 
alarme e intrusão para salas de depósito do Arquivo Municipal, à 
empresa “Fénix Security Group”, pelo valor de € 299,51 
(Duzentos e noventa e nove euros e cinquenta e um cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/3757 de 2011/04/06 – Processo 367/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de revisão e conservação de termoacumuladores 
eléctricos e instalação hidráulica, à empresa “J. N. Cardoso”, 
pelo valor de € 670,00 (Seiscentos e setenta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/3581 de 
2011/04/06 – Processo 365/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de toners e 
cola, às empresas “Maxoane e OHM”, pelo valor de € 173,67 
(Cento e setenta e três euros e sessenta e sete cêntimos) e € 8.41 
(Oito euros e quarenta e um cêntimos) respectivamente, nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/3860 de 
2011/04/08 – Processo 381/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévia cabimentação e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pilhas, à 
empresa “Maxone”, pelo valor de € 112,19 (Cento e doze euros 
e dezanove cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2011/3824 de 2011/04/07 – Processo 379/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
medicamentos para o Consultório Médico Veterinário, à 
empresa “Bio2”, pelo valor de € 801,44 (Oitocentos e um euros 
e quarenta e quatro cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/4240 de 2011/04/19 – Processo 
406/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço 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/2011/4019 de 
2011/04/13 – Processo 400/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o pagamento, após 
prévia cabimentação e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de produtos de 
higiene, à empresa “J. Nascimento - Equipamentos Industriais 
de Limpeza, Lda.”, pelo valor de € 61,69 (Sessenta e um euros e 

sessenta e nove cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/4258 de 2011/04/19 – Processo 
409/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço 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/2011/4250 de 
2011/04/19 – Processo 410/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o pagamento, após 
prévia cabimentação e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de ração para 
cachorros, à empresa “Coelho e Pereira”, pelo valor de € 172,77 
(Cento e setenta e dois euros e setenta e sete cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/3802 de 
2011/04/07 – Processo 375/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévia cabimentação e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro de 
multirriscos no âmbito da iniciativa “III Bienal de Culturas 
Lusófonas”, ao mediador “João Bernardino – Victoria SA”, pelo 
valor de € 2.309,61 (Dois mil trezentos e nove euros e sessenta e 
um cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4322 de 2011/04/26 – Processo 417/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diversas 
peças para viaturas da Frota Municipal, à empresa “CARPT – 
J.C. Gouveia, Lda.”, pelo valor de € 557,64 (Quinhentos e 
cinquenta e sete euros e sessenta e quatro cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/3677 de 
2011/04/06 – Processo 364/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diversas 
peças para viaturas da Frota Municipal, à empresa “CARPT – 
J.C. Gouveia, Lda.”, pelo valor de € 61,85 (Sessenta e um euros e 
oitenta e cinco cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/9481 de 2011/04/19 – Processo 
411/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bebedouro 
para o polidesportivo da Arroja, à empresa “Fabrigimno, 
Fabricação de Material Desportivo”, pelo valor de € 294,00 
(Duzentos e noventa e quatro euros), nos termos apresentados 
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pela informação n.º Interno/2011/3743 de 2011/04/06 – 
Processo 368/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de luvas para 
os funcionários do Cemitério Municipal, à empresa “Sintimex”, 
pelo valor de € 21,90 (Vinte e um euros e noventa cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4262 de 2011/04/19 – Processo 412/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
viaturas da Frota Municipal, à empresa “Simopeças, Lda.”, pelo 
valor de € 332,76 (Trezentos e trinta e dois euros e setenta e seis 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4243 de 2011/04/19 – Processo 407/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de fornecimento e montagem de barreira de controle de 
acesso às oficinas Municipais, à empresa “Par – Sistem, Lda.”, 
pelo valor de € 1.820,00 (Mil oitocentos e vinte euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/3882 de 
2011/04/08 – Processo 391/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bondex para 
os Viveiros Municipais, à empresa “Radialcor, Lda.”, pelo valor 
de € 72,50 (Setenta e dois euros e cinquenta cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/3859 de 
2011/04/08 – Processo 383/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de carimbos, à 
empresa “Sporgravo, Lda.”, pelo valor de € 30,00 (Trinta euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4013 de 2011/04/13 – Processo 401/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévia cabimentação e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de limpeza extraordinária no Pavilhão Multiusos, à 
empresa “Restaurilimpa”, pelo valor de € 1.800,00 (Mil 
oitocentos euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4394 de 2011/04/27 – Processo 427/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/28 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de marmelada 
para oferta no âmbito da iniciativa “III Bienal de Culturas 
Lusófonas”, à empresa “Pastelaria Faruque”, pelo valor de € 
300,00 (Trezentos euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/4378 de 2011/04/27 – Processo 
426/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placas no 
âmbito da iniciativa “III Bienal de Culturas Lusófonas”, à 
empresa “Gravomanos”, pelo valor de € 860,00 (Oitocentos e 
sessenta euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4358 de 2011/04/27 – Processo 420/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de marmelada 
para oferta no âmbito da iniciativa “III Bienal de Culturas 
Lusófonas”, à empresa “Bruno Miguel Pinto Figueiredo”, pelo 
valor de € 500,00 (Quinhentos euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/4365 de 2011/04/27 – 
Processo 425/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material de higiene para o Pavilhão Multiusos de Odivelas, à 
empresa “Higipower – Artigos de Higiene e Limpeza, de Patricia 
Silva, Lda.”, pelo valor de € 4.935,70 (Quatro mil novecentos e 
trinta e cinco euros e setenta cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/4397 de 2011/04/27 – 
Processo 429/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de vigilância e segurança extraordinária para Pavilhão 
Multiusos de Odivelas, à empresa “Fénix Security Group”, pelo 
valor de € 765,00 (Setecentos e sessenta e cinco euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/4402 de 
2011/04/27 – Processo 428/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de papel 
térmico, etiquetas térmicas e bolsas de plastificação para diversos 
serviços do Município, às empresas “Jolefi e Maxone”, pelo 
valor global de € 114,22 (Cento e catorze euros vinte e dois 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4468 de 2011/04/28 – Processo 437/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/29 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de espectáculo 
de Poesia – Paula Nunes no âmbito da iniciativa “III Bienal de 
Culturas Lusófonas”, à empresa “Ana Paula da Conceição 
Nunes”, pelo valor de € 500,00 (Quinhentos euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/4454 de 
2011/04/28 – Processo 434/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de espectáculo 
Musical – Ritinha Lobo no âmbito da iniciativa “III Bienal de 
Culturas Lusófonas”, à empresa “Hélder Moutinho, Lda.”, pelo 
valor de € 2.460,00 (Dois mil quatrocentos e sessenta euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/4423 de 
2011/04/28 – Processo 430/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de espectáculo 
Musical – Cao Bei e Rao Kyao no âmbito da iniciativa “III 
Bienal de Culturas Lusófonas”, à empresa “Observatório da 
China”, pelo valor de € 3.000,00 (Três mil euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/4415 de 
2011/04/28 – Processo 424/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviço de 
elaboração de DVD no âmbito da iniciativa “III Bienal de 
Culturas Lusófonas”, à empresa “Ostinato”, pelo valor de € 
800,00 (Oitocentos euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/4450 de 2011/04/28 – Processo 
433/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de alojamento 
no âmbito da iniciativa “III Bienal de Culturas Lusófonas”, à 
empresa “Viagens Abreu”, pelo valor de € 385,50 (Trezentos e 
oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/4459 de 
2011/04/28 – Processo 435/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
viaturas da Frota Municipal, à empresa “CARPT – J.C. Gouveia, 
Lda.”, pelo valor de € 846,44 (Oitocentos e quarenta e seis euros 
e quarenta e quatro cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/4516 de 2011/04/29 – Processo 
440/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tela sintética 
para colocação de enaras, à empresa “Crediforma, Lda.”, pelo 
valor de € 218,56 (Duzentos e dezoito euros e cinquenta e seis 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4552 de 2011/05/02 – Processo 451/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de sistema de 
alarme e intrusão para escola EB1/JI Quinta de São José, à 
empresa “Fénix Security Group”, pelo valor de € 3.114,16 (Três 
mil cento e catorze euros e dezasseis cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/4189 de 
2011/04/18 – Processo 405/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços 
técnicos de desenvolvimento de software para migração de 
aplicação informática, à empresa “Link Consulting Lda.”, pelo 
valor de € 7.380,00 (Sete mil trezentos e oitenta euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/4528 de 
2011/05/02 – Processo 309/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Concordo c/ o proposto. 
Submeta-se a compromisso, conforme o teor da presente Inf.”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de fornecimento e montagem de sistema de extracção 
Hotte para Escola Maria Costa, à empresa “Xclima”, pelo valor 
de € 1.095,00 (Mil e noventa e cinco euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/4253 de 
2011/04/19 – Processo 408/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“AUTO D.C.S”, pelo valor de € 1.600,00 (Mil e seiscentos 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4478 de 2011/04/29 – Processo 438/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Scania Portugal SA”, pelo valor de € 27,00 (Vinte e sete euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4474 de 2011/04/29 – Processo 436/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de materiais de 
reparação e conservação, à empresa “Pedro e Paulo”, pelo valor 
de € 844,34 (Oitocentos e quarenta e quatro euros e trinta e 
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quatro cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4276 de 2011/04/20 – Processo 415/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de máquinas de café, à empresa “TAER”, 
pelo valor de € 142,00 (Cento e quarenta e dois euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/4527 de 
2011/05/02 – Processo 448/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Concordo c/ o proposto. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro de 
acidentes pessoais para iniciativa “Caminhada Solidária”, ao 
mediador “João Bernardino – Açoreana”, pelo valor de € 50,90 
(Cinquenta euros e noventa cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/4329 de 2011/04/26 – 
Processo 389/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de casca de 
pinheiro calibrada para requalificação das fontes existentes na 
Quinta da Memória, à empresa “Vítor Almeirão”, pelo valor de € 
630,91 (Seiscentos e trinta euros e noventa e um cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/4320 de 
2011/04/26 – Processo 418/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de manta 
geotêxtil para Quinta da Memória, à empresa “Fonseca e 
Canário”, pelo valor de € 373,92 (Trezentos e setenta e três 
euros e noventa e dois cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/4367 de 2011/04/27 – Processo 
423/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. 1. Autorizo nos termos propostos. 
2. Submeta-se a prévio cabimento compromisso. 3. Autorizo o 
pagamento conforme o proposto”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de restauro de peça de Júlio Pomar, à empresa “Ana 
Beatriz Monteiro Jerónimo da Silva”, pelo valor de € 260,00 
(Duzentos e sessenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/4547 de 2011/05/02 – Processo 
444/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de espectáculo 
Musical – Yoko Koseki no âmbito da iniciativa “III Bienal de 
Culturas Lusófonas”, à empresa “Yoko Koseki”, pelo valor de € 
600,00 (Seiscentos euros), nos termos apresentados pela 

informação n.º Interno/2011/4542 de 2011/05/02 – Processo 
450/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de espectáculo 
Musical – Otis no âmbito da iniciativa “III Bienal de Culturas 
Lusófonas”, à empresa “Carlos Manuel Rodrigues Monteiro”, 
pelo valor de € 1.200,00 (Mil e duzentos euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/4521 de 
2011/05/02 – Processo 443/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. 1. Autorizo nos termos propostos. 
2. Submeta-se a prévio cabimento compromisso. 3. Autorizo o 
pagamento conforme o proposto”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para administração directa, à empresa “Manuel Cardoso 
Delgado”, pelo valor de € 808,22 (Oitocentos e oito euros e 
vinte e dois cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2011/4330 de 2011/04/26 – Processo 416/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pneus para 
viatura da Frota Municipal, à empresa “Sópneus”, pelo valor de 
€ 2.961,48 (Dois mil novecentos e sessenta e um euros e 
quarenta e oito cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/4357 de 2011/04/27 – Processo 
421/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de montagem de comando/controlador de parede para 
o sistema de climatização no Refeitório Municipal, à empresa 
“XClima”, pelo valor de € 196,00 (Cento e noventa e seis euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4360 de 2011/04/27 – Processo 422/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de impressora 
para Gabinete da Presidência, à empresa “CPCIS”, pelo valor de 
€ 390,14 (Trezentos e noventa euros e catorze cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/4475 de 
2011/04/29 – Processo 441/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de sacos para 
oferta de brindes institucionais, à empresa “Etigrafe, Lda.”, pelo 
valor de € 449,00 (Quatrocentos e quarenta e nove euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/4422 de 
2011/04/28 – Processo 431/2011. 
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Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de transporte para obras de Lívio Morais no âmbito da 
iniciativa “III Bienal de Culturas Lusófonas”, à empresa 
“Porfírio Batalha e Filho”, pelo valor de € 300,00 (Trezentos 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4502 de 2011/04/29 – Processo 442/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/04/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação de aviso em Diário da República, à 
“Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo valor de € 419,89 
(Quatrocentos e dezanove euros e oitenta e nove cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/4520 de 
2011/05/02 – Processo 446/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o pagamento, nos 
termos propostos. Submeta-se a prévio cabimento e 
compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de papel para 
produção de material gráfico, à empresa “Xerox Portugal”, pelo 
valor de € 324,20 (Trezentos e vinte e quatro euros e vinte 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4646 de 2011/05/04 – Processo 455/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. 1. Autorizo nos termos propostos. 
2. Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/05 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bateria para 
viatura da Frota Municipal, à empresa “J.C. Gouveia, Lda.” pelo 
valor de € 76,00 (Setenta e seis euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/4749 de 2011/05/06 – 
Processo 466/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de corrimão 
para escola D. Dinis, à empresa “Obriparques” pelo valor de € 
350,00 (Trezentos e cinquenta euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/4753 de 2011/05/06 – 
Processo 463/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação das viaturas da Frota Municipal, à empresa 
“Simopeças” pelo valor de € 2.005,00 (Dois mil e cinco euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4678 de 2011/05/04 – Processo 460/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/10 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de rebarbadora 
e martelo eléctrico para administração directa, à empresa “João 
Vitor e Ligeiro, Lda.” pelo valor de € 740,00 (Setecentos e 
quarenta euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4660 de 2011/05/04 – Processo 458/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pneus para 
viatura da Frota Municipal, à empresa “Megape” pelo valor de € 
348,67 (Trezentos e quarenta e oito euros e sessenta e sete 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4670 de 2011/05/04 – Processo 459/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de alinhamento de direcção para viatura da Frota 
Municipal, à empresa “Pneumacor, Lda.” pelo valor de € 20,00 
(Vinte euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4737 de 2011/05/05 – Processo 467/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de switch CISCO, à empresa 
“Informantem – Informática e Manutenção, Lda.” pelo valor de 
€ 380,00 (Trezentos e oitenta euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/4709 de 2011/05/05 – 
Processo 454/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
viaturas da Frota Municipal, à empresa “CARPT – J. C. Gouveia, 
Lda.” pelo valor de € 190,86 (Cento e noventa euros e oitenta e 
seis cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4706 de 2011/05/05 – Processo 461/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo nos termos propostos. 
Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para reparações, à empresa “Ramofabril”, pelo valor de 
€ 493,38 (Quatrocentos e noventa e três euros e trinta e oito 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4720 de 2011/05/05 – Processo 464/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. 1. Autorizo nos termos propostos. 
2. Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de viagem de 
avião para participação de representante do Município de 
Odivelas na “XXVIII Assembleia Geral da UCCLA”, à empresa 
“Viagens Abreu”, pelo valor de € 1.126,00 (Mil cento e vinte e 
seis euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4710 de 2011/05/05 – Processo 462/2011. 
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Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. 1. Autorizo nos termos propostos. 
2. Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/05 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de transporte de passageiros no âmbito da iniciativa “III 
Bienal de Culturas Lusófonas” e do “Encontro de Escritores”, à 
empresa “Lilaz”, pelo valor de € 1.349,05 (Mil trezentos e 
quarenta e nove euros e cinco cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/4649 de 
2011/05/04 – Processo 456/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. 1. Autorizo nos termos propostos. 
2. Submeta-se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/05 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de normas ao 
“Instituto Português de Qualidade”, ao “Instituto Português de 
Qualidade”, pelo valor de € 134,50 (Cento e trinta e quatro euros 
e cinquenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2011/4869 de 2011/05/10 – Processo 479/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e a 
adjudicação nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fósforos 
para as eleições da Assembleia da República, à empresa “Coelho 
e Pereira”, pelo valor de € 47,27 (Quarenta e sete euros e vinte e 
sete cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4784 de 2011/05/06 – Processo 385/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e a 
adjudicação nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de refeições no refeitório Municipal no âmbito do 
“Programa de avaliação e Aconselhamento Nutricional”, à 
empresa “ICA”, pelo valor de € 78,12 (Setenta e oito euros e 
doze cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4913 de 2011/05/11 – Processo 485/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. 1. Autorizo a despesa. 2. Submeta-
se a prévio cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para equipamento de som e produção técnica no âmbito 
da iniciativa “III Bienal de Culturas Lusófonas”, à empresa 
“Ostinato”, pelo valor de € 2.000,00 (Dois mil euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/4912 de 
2011/05/11 – Processo 486/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento. 
Submeta-se a prévio cabimento compromisso.  
Data de despacho: 2011/05/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro de 
acidentes pessoais para trabalhadora no âmbito das medidas 
contracto – inserção, ao mediador “João Bernardino – 
Açoreana”, pelo valor de € 51,82 (Cinquenta e um euros e 
oitenta e dois cêntimos), nos termos apresentados pela 

informação n.º Interno/2011/4881 de 2011/05/10 – Processo 
481/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Autorizo o procedimento e a adjudicação nos 
termos propostos, submeta-se a prévio cabimento e 
compromisso”. 
Data de despacho: 2011/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de cheque 
oferta para vencedor do concurso de banda desenhada “Contar 
em Abril em BD”, à “Livraria Papelaria Marsul”, pelo valor de € 
250,00 (Duzentos e cinquenta euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/4861 de 2011/05/10 – 
Processo 478/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento. 
Submeta-se a prévio cabimento compromisso.  
Data de despacho: 2011/05/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de K - Lines, à 
empresa “centímetro Lda.”, pelo valor de € 108,00 (Cento e oito 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4867 de 2011/05/10 – Processo 477/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e a 
adjudicação nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento compromisso.  
Data de despacho: 2011/05/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


