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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

1155..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  44  ddee  AAggoossttoo  ddee  22001111  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

“TAÇA DA EUROPA DE JUDO – SENIORES 
ANA HORMIGA E TELMA MONTEIRO – MEDALHAS DE OURO 

YAHIMA RAMAREZ -  MEDALHA DE BRONZE 
 
Decorreu em Hamburgo (Alemanha), no fim-de-semana 
de 23 e 24 de Julho, a Taça da Europa de Judo, em 
seniores, evento onde mais uma vez atletas nacionais se 
destacaram pela excelência dos resultados desportivos. 
 
Yahima Ramirez (-78 Kg), Telma Monteiro (-57 Kg) e 
Ana Hormiga (-52 Kg) voltaram a subir ao pódio, tendo 
estas duas últimas atletas feito entoar o Hino Nacional 
com a conquista de medalhas de ouro, nas respectivas 
categorias de peso. Yahima Ramirez alcançou um não 
menos honroso 3.º lugar. 
 
Naquela que é uma cada vez maior ligação do Judo, 
enquanto modalidade do programa olímpico, ao Concelho 
de Odivelas, e estando ainda bem presente na memória de 
todos o enorme sucesso desportivo e organizativo que foi 
a Taça do Mundo de Judo feminina, é com enorme 
satisfação que o Município de Odivelas se congratula com 
a atribuição da organização da Taça do Mundo de Judo 
masculina, a 9 e 10 de Junho de 2012, no Concelho. 
 
Não será menos importante referir que tal evento 
assumirá uma exposição mediática superior à alcançada 
com a Taça do Mundo de Judo feminina em virtude de ser 
a última grande prova internacional da modalidade, a 
menos de dois meses dos Jogos Olímpicos de Londres 
2012. 
 
A Taça do Mundo masculina reúne, portanto, todas as 
condições para servir de evento teste aos atletas, 
garantindo-se assim um maior número de presenças de 
qualidade em competição, com atletas de inúmeras 
nacionalidades, muitos deles já na Europa em estágio pré-
olímpico. 

Desta forma, a Presidente e os Vereadores da Câmara 
Municipal de Odivelas, expressam a sua satisfação e o seu 
orgulho pelos resultados alcançados na Taça da Europa de 
Judo e, sobretudo, pelo manifesto “voto de confiança” do 
Judo Nacional e da sua Federação, no Concelho e na 
Câmara Municipal de Odivelas, pela sua capacidade em 
acolher tão importante evento desportivo de nível 
internacional. 
 
Odivelas, 4 de Agosto de 2011 
 

A Presidente e os Vereadores 
da Câmara Municipal de Odivelas” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MÊS DO IDOSO 
 

 
 

COMEMORAÇÃO DO MÊS DO IDOSO OUTUBRO 2011 
 

Iniciativa “Comemoração do Mês do Idoso Outubro 
2011”, no sentido de proporcionar aos munícipes seniores 
uma calendarização de eventos rica em cultura, 
conhecimento, entretenimento e gerar novas 
oportunidades de convívio, intrageracional e 
intergeracional, assim como a prática de actividade física, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/7753, de 2011.08.01, através das seguintes 
actividades: 
 
-Estreia da Peça “CAOS – Conversar, Achar, Organizar, 
Servir”, pelo Grupo de Teatro Sénior de Odivelas, dia 4 
de Outubro, no Auditório do Centro Cultural Malaposta. 
(custos estimados: sem despesas directas); 
 
-Inauguração da Exposição Fotográfica “Memórias de 
Odivelas: Retratos do Tempo em que os Avós eram 
Crianças”, de dia 6 (exposição até 28 de Outubro), na 
Casa da Juventude.  
(custos estimados: reprodução de 50 imagens a partir de 
fotografias antigas + ampliação em papel mate + klines - 
€500,00 (quinhentos euros) com IVA incluído); 
 
-Conferência “Envelhecimento e Qualidade de Vida em 
Meio Urbano” – Adesão do Município à Rede Global de 
Cidades Amigas das Pessoas Idosas”, dia 10 de Outubro, 
no Auditório dos Paços do Concelho. 
(custos estimados: sem despesas directas); 
 
-Workshop de Risoterapia e Relaxamento “O Riso não 
tem Idade”, dia 11 de Outubro, no Auditório do Centro 
de Exposições.  
(custos estimados: €200,00 (duzentos euros) com IVA 
incluído); 
 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
8 16 de Agosto de 2011 Ano XII - N.º 15 

 

-Visita ao Mosteiro S. Dinis – Comemorações dos 750 
anos do nascimento de D. Dinis, dia 12 de Outubro, no 
Mosteiro de S. Dinis. 
(custos estimados: sem despesas directas); 
 
-Aula Aberta de Yoga para Seniores, dia 12 de Outubro, 
no Pavilhão Multiusos de Odivelas. 
(custos estimados: sem despesas directas); 
 
-Início dos Cursos de Formação na área das “Novas 
Tecnologias e Internet Sénior”, dia 13 de Outubro, na 
Casa da Juventude. 
(custos estimados: sem despesas directas - iniciativa no 
âmbito do protocolo celebrado entre o Município de 
Odivelas e a Fundação Vodafone Portugal) 
 
-Passeio pelo Património “Memórias de Odivelas “, dia 14 
de Outubro, com início no Largo D. Dinis.  
(custos estimados: sem despesas directas); 
 
-Noite de Fados, dia 14 de Outubro, no Centro 
Comunitário e Paroquial da Póvoa de Santo Adrião (a 
confirmar). 
(custos estimados: músicos - €200,00 (duzentos euros) 
com IVA incluído, catering - €1.100,00 (mil e cem euros) 
com IVA incluído) 
 
-Semana da “Alimentação Biológica nas IPSS do 
Concelho”, dias 17, 18, 19 e 21 de Outubro, em IPSS do 
Concelho com valência de apoio a idosos.  
(custos estimados: sem despesas directas); 
 
-“I Encontro de Tunas e Coros Seniores”, dia 20 de 
Outubro, no Pavilhão Multiusos de Odivelas (a 
confirmar). 
(custos estimados: almoço no refeitório municipal para 40 
elementos da Tuna Sénior de Grândola: €173,60 (cento e 
setenta e três euros e sessenta cêntimos) com IVA 
incluído. Equipamento e Técnico de som: €1.230,00 (mil 
duzentos e trinta euros) com IVA incluído); 
 
-Apresentação pública do Cartão Municipal Sénior, dia 21 
de Outubro, no Auditório dos Paços do Concelho. 
(custos estimados: 1.500 exemplares do Cartão Municipal 
Sénior, no valor total de €1660,50 (mil seiscentos e 
sessenta euros e cinquenta cêntimos) com IVA incluído. 
 
-Workshop sobre “Voluntariado Sénior”, dia 24 de 
Outubro, em IPSS com valência de apoio a idosos. 
(custos estimados: sem despesas directas); 
 
-Workshop de Dança, dia 25 de Outubro, na Casa da 
Juventude. 
(custos estimados: professor de dança: €123,00 (cento e 
vinte e três euros) com IVA incluído. Seguro de acidentes 
pessoais: €48,00 (quarenta e oito euros); 
 
-“II Torneio Municipal Intergeracional WII”, dia 26 de 
Outubro, no Centro de Exposições de Odivelas. 

(custos estimados: seguro de acidentes pessoais para 100 
pessoas: €100,00 (cem euros) com IVA incluído. Seguro 
de equipamento: €300,00 (trezentos euros) com IVA 
incluído); 
 
-Acção de Sensibilização “Estilos de Vida Saudáveis” (a 
confirmar) – Acções de Rastreio “Saúde Sénior”, dia 27 de 
Outubro, em IPSS com valência de apoio a idosos. 
(custos estimados: sem despesas directas); 
 
-Concerto Solidário da “Banda Maior”, dia 28 de 
Outubro, no Pavilhão Polivalente da Junta de Freguesia de 
Odivelas. 
(custos estimados: sem despesas directas); 
 
-Seminário “Envelhecimento no séc. XXI: prevenção e 
protecção contra a ocorrência de situações de abuso”, dia 
31 de Outubro, no Auditório dos Paços do Concelho, em 
parceria com a APAV. 
(custos estimados: deslocação, estadia e/ou refeições 
oradores - €250,00 (duzentos e cinquenta euros). 
 
Valor total estimado desta iniciativa: €5.885,10 (cinco mil 
oitocentos e oitenta e cinco euros e dez cêntimos), com 
IVA incluído. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

GUARDAS-NOCTURNOS 
 

 
 

CRIAÇÃO DE ÁREAS DE ACTUAÇÃO NO CONCELHO DE ODIVELAS 
ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 

 
Criação de onze áreas de actuação para onze guardas-
nocturnos na área territorial do Concelho de Odivelas e 
abertura de procedimento concursal para efeitos de 
selecção dos onze candidatos a guarda-nocturno, de 
acordo com os critérios fixados no Regulamento 
Municipal de Actividades Diversas. As áreas de actuação 
são: 1 área correspondente à freguesia de Caneças; 1 área 
na freguesia de Famões; 1 área na freguesia da Ramada; 2 
áreas na freguesia da Pontinha; 4 áreas na freguesia de 
Odivelas; 1 área na freguesia da Póvoa de Santo Adrião; 1 
área na freguesia de Olival Basto, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/7227, de 
2011.07.15. 
 
(Aprovado por maioria) 
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CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
 

CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS 
 

Contratação de prestador de serviços de consultadoria 
jurídica, Teresa Alexandra Pereira Ramos, no âmbito do 
Departamento de Administração Jurídica e Geral, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/7763, de 2011.08.01. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 

CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS 
 

Contratação de prestador de serviços, em regime de 
avença, Ana Isabel Martins Gonçalves Afonso Figueira 
Atabão, no âmbito do Programa do Urbano ao Rural, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/7760, de 2011.08.01. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 

PROJECTO DO GABINETE ORIENTA-TE 
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS 

 
Criação do Gabinete de Aconselhamento e Orientação ao 
Jovem - “Orienta-TE”, na Casa da Juventude de Odivelas, 
que tem como destinatários a população jovem, entre os 
13 e os 35 anos de idade e cujas áreas de intervenção serão 
as seguintes: emprego, formação profissional, projectos de 
vida, empreendedorismo; mediação social; sexualidade, 
afectos e comportamentos de risco. O objectivo é que este 
Gabinete possa orientar, aconselhar e encaminhar, 
facilitando assim uma integração do jovem de forma 
positiva na sociedade. 
Contratação de prestador de serviços, em regime de 
avença, Ricardo Joel Soares de Oliveira, no âmbito do 
Projecto do Gabinete de Aconselhamento e Orientação ao 
Jovem - “Orienta-TE”, de acordo com o proposto na 
informação no Interno/2011/7787, de 2011.08.01. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONTA BANCÁRIA 
 

 
 

ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA 
 

Encerramento da conta Bancária - CENSOS 2011, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/7790, de 2011.08.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

AQUISIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES E OUTROS RECURSOS 
PEDAGÓGICOS – 1.º CICLO – ANO LECTIVO 2011/2012 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas de autorização para aquisição dos 
manuais escolares e outros recursos pedagógicos aos 
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública do 
Concelho de Odivelas, Ano Lectivo de 2011/2012, cuja 
atribuição foi deliberada na 12.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 21 de Junho de 2011 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
12/2011, de 5 de Julho). Esta aquisição tem o valor total 
estimado de €243,587,14, um acréscimo de €13.587,14 
face ao aprovado na Reunião de Câmara acima referida, 
€230.000,00 (valor calculado tendo por base o preço dos 
manuais do ano lectivo anterior por não estarem, à data da 
anterior proposta, disponíveis o preçário dos manuais e 
outros recursos pedagógicos, assim como a opção dos 
manuais a adoptar), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/7384, de 2011.07.20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

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 25 de Setembro 
de 2011, para deslocação a Cascais, com um custo total 
estimado em €164,33, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/7600, de 2011.07.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

RAMAL DOMICILIÁRIO DE ÁGUA, SERRA DA LUZ, PONTINHA 
 

Pedido de autorização para a instalação de Ramal 
Domiciliário de Água em nome de Manuel Serrano 
Cosme, na Serra da Luz, Pontinha, de acordo com o 
proposto pelos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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RAMAL DOMICILIÁRIO DE ELECTRICIDADE, SERRA DA LUZ, 
PONTINHA 

 
Pedido de autorização para a instalação de Ramal 
Domiciliário de electricidade em nome de Armando Filipe 
Santos, na Serra da Luz, Pontinha, de acordo com o 
proposto pelos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RAMAL DOMICILIÁRIO DE ÁGUA, SERRA DA LUZ, PONTINHA 
 

Pedido de autorização para a instalação de Ramal 
Domiciliário de Água em nome de Armando Filipe 
Santos, na Serra da Luz, Pontinha, de acordo com o 
proposto pelos serviços. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
RAMAL DOMICILIÁRIO DE ÁGUA, SERRA DA LUZ, PONTINHA 

 
Pedido de autorização para a instalação de Ramal 
Domiciliário de Água em nome de Maria de Jesus Martins, 
na Serra da Luz, Pontinha, de acordo com o proposto 
pelos serviços. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RAMAL DOMICILIÁRIO DE ÁGUA, SERRA DA LUZ, PONTINHA 
 

Pedido de autorização para a instalação de Ramal 
Domiciliário de Água em nome de Ana Paula da 
Conceição Baptista, na Serra da Luz, Pontinha, de acordo 
com o proposto pelos serviços. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RAMAL DOMICILIÁRIO DE ÁGUA, SERRA DA LUZ, PONTINHA 
 

Pedido de autorização para a instalação de Ramal 
Domiciliário de Água em nome de Augusto Manuel 
Moreira Moutinho, na Serra da Luz, Pontinha, de acordo 
com o proposto pelos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS DO VALE GRANDE, 
PONTINHA 

 
Devolução das taxas pagas pelos proprietários do Bairro 
Vale Grande, no montante de €1.209.337,78, de acordo 
com o proposto no processo n.º 46.996/RC, nas folhas 
5.684 e 5.683. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

44..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  99  ddee  AAggoossttoo  ddee  22001111  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 
 

 
 

FONTE DAS PIÇARRAS, CANEÇAS 
 

Aquisição da Fonte das Piçarras, Caneças, imóvel de 
Interesse Municipal, classificação aprovada na 17.ª reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
2004.09.08 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 17/2004, de 14 de Setembro, pág. 17). Este 
imóvel é um monumento de valor histórico, 
arquitectónico e artístico, inserido numa propriedade com 
uma parte rústica denominada “Piçarras”, composta por 
uma parcela de terreno com a área de 640,00 m2 (onde se 
encontra construída a Fonte), e por uma parte urbana 
denominada “Lugar das Piçarras” que é composta por um 
prédio urbano com uma área coberta de 79,74 m2 e 
descoberta de 6,00 m2 e onde se encontra localizada uma 
mina de água. Aquisição da totalidade da propriedade pelo 
montante global de €250.000,00, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/07935, de 
2011.08.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 135/PRES/2011 
 

Assunto: Delegação de competências no Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, durante o período de férias 
 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
57° n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e nos termos do artigo 41º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, encontrando-
me ausente por motivo de licença de férias, durante o 
período de 12 a 31 Agosto de 2011 pelo presente 
despacho DESIGNO para me substituir durante o 
referido período, o Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
Sr. Vereador Mário Máximo dos Santos, o qual exercerá as 
minhas competências próprias e as que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal. 
 
Odivelas, 08 de Agosto de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 136/PRES/2011 
 

Assunto: Revogação do despacho n.º 135/PRES/2011 
 
Para os devidos efeitos, informo que a partir da presente 
data, o despacho n.º 135/PRES de 8 de Agosto, encontra-
se revogado em face da interrupção do meu período de 
férias. 
 
Odivelas, 16 de Agosto de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 

 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 3/GVMFF/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências 
 
Dada a minha ausência do Município em razão do gozo 
de férias, nos termos do nº 4 do artigo 73º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, rectificada pelas Declarações de 
Rectificação nº 4/2002, de 6 de Fevereiro, nº 9/2002, de 5 
de Março, alterada pela Lei nº 67/2007, de 31 de 
Dezembro, pelo presente despacho, subdelego, pelo 
período de 8 a 26 de Agosto, no Adjunto do meu 
Gabinete de Apoio pessoal, Sr. João Carlos Tavares Dias 
Quintas, o exercício das competências abaixo indicadas 
que me foram delegadas e subdelegadas pela Sra. 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos termos 
do Despacho 44/PRES/2011, de 3 de Janeiro, no 
seguinte termo: 
 
A competência prevista na alínea d) do nº 2 do artigo 64 
da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, para executar as opções do 
plano e orçamento aprovado, a exercer nas áreas 
funcionais sob a minha responsabilidade. 
 
No exercício da competência ora subdelegada, o 
subdelegado praticará exclusivamente actos de 
administração ordinária e que, portanto, não impliquem o 
exercício de competências decisórias. 
 
Odivelas, 5 de Agosto de 2011. 

 
A Vereadora 

No uso da competência que me foi delegada pela  
Sra. Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 

 através do Despacho nº 44/PRES/2011, de 03/01/2011 
(Mª Fernanda Franchi) 

 
 
 
 

OUTROS SERVIÇOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DAEEPCF/2011 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Apoio Empresarial, 
Emprego e Projectos Co-Financiados 

 
Nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 5.º, do 
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 
7 de Junho e pelo Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, diplomas que aplicam à Administração Local a 
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Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações da Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, Lei n.º 64-A/2008, de 31 
de Dezembro e Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, 
subdelego nas minhas ausências e impedimentos, na 
Técnica Superior, Dr.ª Sofia Isabel Antunes Monteiro, 
a assinatura da correspondência e do expediente 
necessário à instrução dos processos no âmbito da 
respectiva Divisão. 
 
Odivelas, 10 de Agosto de 2011. 
 
A Chefe de Divisão de Apoio Empresarial, Emprego e 

Projectos Co-Financiados 
Por subdelegação de competências do senhor Vereador Mário Máximo 

através do Despacho 14/VMM/2011, 2 de Março 
Sandra Neto 

 
 

DESPACHO N.º 10/DGOU/2011 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diplomas que aplicam á Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações da Lei n.º 
51/2005 de 30 de Agosto, da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
Dezembro, e Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, conjugado 
com os artigos 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção que lhe 
foi dada pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego no Técnico Superior Arq.º Sérgio Alexandre 
Tomás Resão, durante o período compreendido entre os 
dias 1 e 19 de Agosto de 2011 e por motivo de férias da 
respectiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares. 
 
Odivelas, 28 de Julho de 2011 

 
O Director do Departamento de 

Gestão e Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador 
Paulo César Prata Teixeira, através do Despacho n.º 4/VPCT/2011 

(António de Sousa) 
 
 

DESPACHO N.º 11/DGOU/2011 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Reabilitação Urbana 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 

Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diplomas que aplicam à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações da Lei n.º 
51/2005 de 30 de Agosto, da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
Dezembro, e Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, conjugado 
com os artigos 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção que lhe 
foi dada pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego na Técnica Superior, Arq.ª Mafalda Sousa dos 
Santos, durante o período compreendido entre os dias 16 
e 26 de Agosto de 2011 e por motivo de férias da 
respectiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Reabilitação Urbana. 
 
Odivelas, 9 de Agosto de 2011 

 
O Director do Departamento de 

Gestão e Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador 
Paulo César Prata Teixeira, através do Despacho n.º 4/VPCT/2011 

(António de Sousa) 
 
 
 

DESPACHO N.º 12/DGOU/2011 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Reabilitação Urbana 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diplomas que aplicam à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações da Lei n.º 
51/2005 de 30 de Agosto, da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
Dezembro, e Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, conjugado 
com os artigos 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção que lhe 
foi dada pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego na Técnica Superior, Arq.ª Rita de Sousa 
Ribeiro Diogo, durante o período compreendido entre os 
dias 29 de Agosto e 5 de Setembro de 2011 e por motivo 
de férias da respectiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Reabilitação Urbana. 
 
Odivelas, 9 de Agosto de 2011 

 
O Director do Departamento de 

Gestão e Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador 
Paulo César Prata Teixeira, através do Despacho n.º 4/VPCT/2011 

(António de Sousa) 
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DESPACHO N.º 13/DGOU/2011 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, na Chefe da 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, Arq.ª 
Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro 
 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante, e ao abrigo do Despacho de Subdelegação de 
Competências n.º 4/VPCT/2011, de 13 de Janeiro, 
subdelego, na chefe da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares, Arq.ª Ana Paula Figueiredo Viegas 
Murgeiro, de 22 de Agosto a 8 de Setembro de 2011, as 
competências que me foram subdelegadas e que constam 
do supra citado Despacho, que serão exercidas no âmbito 
do Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
durante o meu período de férias. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer actos ou iniciativas susceptíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 9 de Agosto de 2011 

 
O Director do Departamento de 

Gestão e Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador 
Paulo César Prata Teixeira, através do Despacho n.º 4/VPCT/2011 

(António de Sousa) 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Alvará de Loteamento n.º 7/92 – B.º Moinho do 

Baeta – Caneças 
 

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 26.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 
21 de Dezembro de 2010 e 2.ª Reunião da 1.ª Sessão 
Ordinária de 2011 da Assembleia Municipal de Odivelas – 
Aprovação da proposta de alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 7/1992 relativa aos lotes 48, 
49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,63,65,67,68,69,70, 
73,74,75,76,77,78,79, 80, 84, 
85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,138,139,140,141,142,143,
144,154,155,156,157,158,159,175176,177,178 e 179 que 
mereceu aprovação por unanimidade, de acordo com o 
proposto nas informações n.º interno/7261/2010 e n.º 
141/MS/DGOU/DRU/10, determina que se emita o 
presente aditamento ao Alvará de Loteamento 
identificado em epígrafe em nome de Associação de 
Comproprietários do art.º 101E do B.º Moinho do Baeta.  
A aplicação deste aditamento apenas respeita aos lotes 
sobre os quais recai o artigo 101E do B. º Moinho do 
Baeta. As alterações às especificações constantes do 
mencionado alvará, constam em Planta Síntese anexa e 
respectivo Regulamento, que constituem parte integrante 
do presente aditamento. 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados: 
 
1.2. Ao Quadro dos Índices Urbanísticos Totais  
 
 

 
ÍNDICES DO 
ALVARÁ 7/92 

ALTERAÇÂO 
AO ALVARÀ. 

Área de 
Intervenção 78104m2 78104m2 

Área de Lotes 55170m2 55567,5m2 
Área de 

Equipamento 
5776m2 5776m2 

Área de 
Arruamentos 

17158m2 16760,5m2 

Número de 
Lotes 187 186 

Número de 
Fogos 

253 260 

Número de 
Actividades 

27 28 

Área Máxima de 
Implantação 23430m2 23352,6m2 

Área Máxima de 
Construção 

46860m2 46860m2 

Índice Máximo 
de Ocupação 

0,3 0,3 

Índice Máximo 
de Construção 0,6 0,6 

Densidade 
Habitacional 

32,4 33,4 

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

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Alvará de Loteamento n.º 05/2009/DRU – Bairro do 

Vale Grande – Freguesia da Pontinha 
 
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 5.ª 
Sessão Ordinária de 2010, da Assembleia Municipal de 
Odivelas de 16 de Dezembro – Aprovação da proposta de 
alteração às condições do Alvará de Loteamento n.º 
5/2009, que mereceu aprovação por unanimidade, de 
acordo com o proposto pela Câmara Municipal de 
Odivelas, que deliberou na 22.º Reunião ordinária, 
realizada a 26 de Outubro de 2010, aprovar por 
unanimidade, a alteração proposta, nas condições das 
informações técnicas do sector jurídico n.º 
47/SVM/DGOU/DRU/09 e n.º Interno/11170/2010 e 
nas informações técnicas do sector de arquitectura n.º 
93/MS/DGOU/DRU/2010 e do sector de engenharia 
n.º 134/SM/DRU/DGOU/2010, determina que se emita 
o presente aditamento ao Alvará de Loteamento 
identificado em epígrafe em nome de Comissão de 
Administração Conjunta do Bairro Vale Grande, com 
sede para o efeito na Rua Cidade da Figueira da Foz, lote 
35 Vale Grande, freguesia da Pontinha, Pessoa Colectiva 
n.º 901.329.070. 
  
As alterações às especificações constantes do mencionado 
alvará são as seguintes: 
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1. Área de cedência para equipamento de utilização 
colectiva 
1.1. Prédio descrito sob o n.º 3229, da freguesia de 
Caneças, da Conservatória do Registo Predial de Odivelas, 
com a área de 26.737,00 metros quadrados, do qual 
18.600,00 metros quadrados são a integrar o domínio 
público para equipamento, sendo o remanescente de 
8.137,00 metros quadrados para integrar o domínio 
público para zonas verdes; 
Prédio descrito sob o n.º 3230, da freguesia de Caneças, 
da Conservatória do Registo Predial de Odivelas, com a 
área de 6.779,00 metros quadrados a integrar o domínio 
público para equipamento. 
1.2. As duas parcelas destinam-se a satisfazer as 
necessidades de áreas de cedência para equipamento de 
utilização colectiva, decorrentes da reconversão 
urbanística da AUGI, e foram aceites por deliberação de 
Câmara Municipal, aprovada por unanimidade na 5.ª 
Reunião Ordinária, realizada em 30.09.2009 e na 22.ª 
Reunião Ordinária, realizada em 26.10.2010, 
respectivamente. 
1.3. As áreas a ceder para equipamento de utilização 
colectiva totalizam a área de 25.379,00 metros quadrados e 
integram automaticamente o domínio público e estão 
classificadas no Plano Director Municipal (PDM) de 
Loures publicado no Diário da República I Série B de 
14/07/94, como “Espaços Urbanizáveis – Verde de 
Protecção e Enquadramento”, compatíveis com a 
implantação de infra-estruturas, de acordo com as Plantas 
que se encontram em Anexo A e fazem parte integrante 
deste aditamento. 
1.4. São aceites as parcelas descritas na cláusula 1.1 deste 
aditamento para área de equipamento de utilização 
colectiva e zonas verdes. 
2. Condições relativas à execução das Obras de 
urbanização 
2.1. As áreas de cedência para equipamento de utilização 
colectiva ainda não utilizadas, deverão ser cedidas 
completamente limpas, desocupadas e livre de quaisquer 
ónus ou encargos para a Câmara Municipal de Odivelas. 
2.2. É obrigação da CAC até à recepção provisória das 
obras de urbanização, proceder à vedação das áreas de 
cedência para equipamento de utilização colectiva. Essa 
vedação deverá ser constituída por rede de arame 
plastificado, na cor verde, com a altura mínima de 2,00 
metros, fixada em prumos metálicos com a mesma altura 
e da mesma cor. 
3. Taxas 
3.1. Considerando o estabelecido na cláusula 1.4, não é 
devida compensação por falta de área de cedência para 
equipamento de utilização colectiva. 
3.2. Os proprietários de lotes que de acordo com o Anexo 
II do Alvará de Loteamento 5/2009, procederam ao 
pagamento das taxas de compensação pela área de 
cedência de equipamento em falta, têm direito à devolução 
das mesmas. 
3.3. O quadro de comparticipação financeira com os 
montantes atribuídos a cada lote do valor da caução 

aprovada e da TMU, é o constante do Anexo B.2 do 
presente aditamento do qual faz parte integrante. 
3.4. Nos termos das condições especiais de pagamento 
aprovadas - equiparadas às decorrentes da operação de 
reconversão –, os valores das taxas devidas pela emissão 
de admissão da comunicação prévia de construção e 
legalização nos lotes afectos a moradias unifamiliares ou 
bifamiliares com ou sem actividade compatível com a 
habitação terão uma redução de 50% desde que 
preencham cumulativamente as seguintes condições: 
a) Tenham sido pagas, antes da emissão do presente 
aditamento, as taxas relativas ao alvará de loteamento; 
b) O pedido de comunicação prévia para legalização ou 
para a construção do lote tenha dado entrada na Câmara 
Municipal no prazo de um ano contado a partir da data de 
emissão do aditamento ao alvará de loteamento. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 21 de Julho de 2011 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Alvará de Loteamento N.º 5/2007 – B.º Sol Nascente 

– 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 7.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 
12 de Abril de 2011 – Proposta de Aprovação da alteração 
ao Alvará de Loteamento n.º 5/2007 relativa aos lotes 102 
e 199 que mereceu aprovação por unanimidade, de acordo 
com o proposto nas informações técnicas 
44/IF/DRU/DGOU/2010, n.º 
112/RD/DRU/DGOU/10 e n.º 01/DGOU/DRU/MC, 
determina que se emita o presente aditamento ao Alvará 
de Loteamento identificado em epígrafe em nome da 
Comissão de Administração Conjunta do B.º Sol Nascente 
em representação dos proprietários dos lotes 102 e 199.  
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 
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1.1. Aos parâmetros Urbanísticos dos lotes 
 

 Alvará n.º 5/2007 Alteração ao Alvará n.º 5/2007 

Lote 
Área 
Lote 
(m²) 

Área 
Impl. 
(m²) 

Área 
Const. 
(m²) 

Usos 
Nº 
Pisos 

Área 
Lote 
(m²) 

Área 
Impl. 
(m²) 

Área 
Const. 
(m²) 

Usos 
Nº 
Pisos 

102 297 109 218 
1F / 
1C 

2 + cv 297 109 218 2F 2 + cv 

199 581 200 400 1F 2 + cv 290 110 220 1F 2 + cv 

199A      291 110 220 1F 2 + cv 

 
 
1.2. Ao Quadro dos Índices Urbanísticos Totais  
 

 Alvará n.º 5/2007 Alteração ao Alvará n.º 5/2007 

ÁREA TOTAL DE OCUPAÇÃO DO SOLO 34 321 m² 34 341 m² 

ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO 70 009 m² 70 049 m² 

NÚMERO DE LOTES 271 272 

NÚMERO DE FOGOS 319 321 

UNIDADES COMERCIAIS 21 20 

ÁREA DESTINADA A COMÉRCIO 2 520 m² 2 411 m² 

DENSIDADE HABITACIONAL 24,1 f/ha 24,26 f/ha 

INDICE MÁXIMO DE CONSTRUÇÃO 0.52 0.53 

INDICE DE OCUPAÇÃO 0.25 0.26 

 Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
 
Paços do Concelho, 07 de Julho de 2011 
 

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

 
 

 

APROVISIONAMENTO 
 

 
 
Decisões tomadas pelo Director Municipal de Gestão e 
Administração Geral, abrigo das competências delegadas e 
subdelegadas através do Despacho n.º 110/PRES/2011, de 1 de 
Março, nos termos da Informação n.º Interno/2011/7448, de 
2011.07.21, referente ao período de 18 de Maio a 18 de Agosto 
de 2011:  
 
Despachos exarados pelo Sr. Director Municipal de Gestão e 
Administração Geral: 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material de 
rega, à empresa “Aquamatic – Sistemas de Rega SA”, pelo valor 
de € 1.376,84 (Mil trezentos e setenta e seis euros e oitenta e 
quatro cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4818 de 2011/05/09 – Processo 476/2011. 
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: 2011/05/18 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de máscaras de 
insuflação para o curso de socorrismo, à empresa “Emergência 
2000”, pelo valor de € 95,00 (Noventa e cinco euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/4870 de 
2011/05/09 – Processo 480/2011. 
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: 2011/05/18 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de montagem de sistema de segurança e controlo, 
bateria de aquecimento no ar condicionado no refeitório 
Municipal, à empresa “Xclima”, pelo valor de € 352,00 
(Trezentos e cinquenta e dois euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/5118 de 2011/05/16 – 
Processo 503/2011. 
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: 2011/05/19 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de desinfestação para cemitério na freguesia de 
Odivelas, à empresa “ISS Pest Control”, pelo valor de € 179,00 
(Cento e setenta e nove euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/5210 de 2011/05/18 – Processo 
508/2011. 
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: 2011/05/19 

 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
acompanhamento para espectáculo musical no âmbito da “III 
Bienal de Culturas Lusófonas”, à empresa “Arménio de Melo”, 
pelo valor de € 314,00 (Trezentos e catorze euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/5009 de 
2011/05/12 – Processo 489/2011. 
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. Autorizo o posterior pagamento. 
Data de despacho: 2011/05/19 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pó de pedra 
para a administração directa, à empresa “Manuel Cardoso 
Delgado, Lda.”, pelo valor de € 127,50 (Cento e vinte e sete 
euros e cinquenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/5198 de 2011/05/17 – Processo 
507/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. 1. Autorizo o procedimento e a 
adjudicação nos termos propostos. 2. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/05/19 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para inspecção periódica de instalações e equipamentos 
de gás nas escolas do Concelho, à empresa “ITG – Instituto 
Tecnológico do Gás”, pelo valor de € 1.902,42 (Mil novecentos e 
dois euros e quarenta e dois cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/5052 de 2011/05/13 – 
Processo 498/2011. 
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: 2011/05/19 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de desenvolvimento desportivo no âmbito do “28º 
Grande Prémio das Patameiras”, à empresa “Xistarca – 
Promoções e Publicações Desportivas, Lda.”, pelo valor de € 
2.500,00 (Dois mil e quinhentos euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/4911 de 2011/05/11 – 
Processo 484/2011. 
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: 2011/05/19 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de águas, à 
empresa “Nestlé Waters Direct Portugal, SA”, pelo valor de € 
50,40 (Cinquenta euros e quarenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/5288 de 
2011/05/19 – Processo 517/2011. 
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: 2011/05/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação de viatura da frota Municipal, à empresa 
“Pinto e Cruz”, pelo valor de € 330,91 (Trezentos e trinta euros 
e noventa e um cêntimos), nos termos apresentados pela 
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informação n.º Interno/2011/5310 de 2011/05/19 – Processo 
522/2011. 
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: 2011/05/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para recarregar ar condicionado de viatura da frota 
Municipal, à empresa “Simopeças, Lda.”, pelo valor de € 185,00 
(Cento e oitenta e cinco euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/5305 de 2011/05/19 – Processo 
520/2011. 
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: 2011/05/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
eléctrico, à empresa “Elpor, SA”, pelo valor de € 560,87 
(Quinhentos e sessenta euros e oitenta e sete cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/5218 de 
2011/05/18 – Processo 510/2011. 
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: 2011/05/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material de 
canalização, à empresa “João Victor e Ligeiro, Lda.”, pelo valor 
de € 445,95 (Quatrocentos e quarenta e cinco euros e noventa e 
cinco cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/5211 de 2011/05/18 – Processo 509/2011. 
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: 2011/05/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bisnagas de 
óleo para motorroçadora, à empresa “Coelho Pereira, Lda.”, 
pelo valor de € 5.69 (Cinco euros e sessenta e nove cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/5228 de 2011/05/18 – Processo 445/2011. 
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: 2011/05/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de linóleo, à empresa “Restaurilimpa”, pelo valor de € 
4,50 (Quatro euros e cinquenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/5045 de 
2011/05/13 – Processo 497/2011. 
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: 2011/05/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viatura da frota Municipal, à empresa 
“Fernando Mendes Balão, Lda.”, pelo valor de € 2.175,10 (Dois 

mil cento e setenta e cinco euros e dez cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/5247 de 
2011/05/18 – Processo 514/2011. 
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: 2011/05/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tomadas de 
energia e de internet no espaço “Biblioteca fora d´horas”, à 
empresa “ZEMBE – Sociedade Técnica e Comercial, SA”, pelo 
valor de         € 706,03 (Setecentos e seis euros e três cêntimos) 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/4917 de 2011/05/17 – Processo 482/2011. 
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: 2011/05/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
viaturas da frota Municipal, à empresa “CARPT – J.C. Gouveia, 
Lda.”, pelo valor de € 113,60 (Cento e treze euros e sessenta 
cêntimos) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/5039 de 2011/05/13 – Processo 491/2011. 
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: 2011/05/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
consumíveis, à empresa “Emílio Monteiro Costa – Topografia – 
Artigos e equipamentos, Lda.”, pelo valor de € 152,90 (Cento e 
cinquenta e dois euros e noventa cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/5046 de 
2011/05/13 – Processo 494/2011. 
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: 2011/05/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para várias reparações, à empresa “Pedro e Paulo”, pelo 
valor de € 82,20 (Oitenta e dois euros e vinte cêntimos) nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/4963 de 
2011/05/12 – Processo 487/2011. 
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: 2011/05/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material, à 
empresa “Hilti, Lda.”, pelo valor de        € 19,60 (Dezanove 
euros e sessenta cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/4965 de 2011/05/12 – Processo 
488/2011. 
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: 2011/05/25 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação na viatura da frota Municipal, à empresa 
“Simopeças”, pelo valor de € 874,00 (Oitocentos e setenta e 
quatro euros) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/5027 de 2011/05/12 – Processo 492/2011. 
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 prévia 
cabimentação e compromisso.  
Data de despacho: 2011/05/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação 
de anúncio em Diário da República, à “Imprensa Nacional da 
Casa da Moeda”, pelo valor de € 299,92 (Duzentos e noventa e 
nove euros e noventa e dois cêntimos) nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/5680 de 2011/05/30 – 
Processo 544/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e o 
pagamento nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/05/31 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de vigilância Humana no Pinhal da Paiã, à empresa 
“Fénix”, pelo valor de € 2.700,00 (Dois mil setecentos euros) 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/5703 de 2011/05/31 – Processo 469/2011. 
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: 2011/05/31 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para fornecimento e montagem de pneumáticos na 
viatura da frota Municipal, à empresa “Megape – Comércio e 
Industria de Pneus, SA”, pelo valor de € 163,52 (Cento e 
sessenta e três euros e cinquenta e dois cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/5334 de 
2011/05/20 – Processo 512/2011. 
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: 2011/05/31 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de arqueóloga para desenho de materiais arqueológicos, à 
“Inês de Deus Conde”, pelo valor de € 100,00 (Cem euros) nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/5099 de 
2011/05/16 – Processo 501/2011. 
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: 2011/05/31 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de chapa de 
matrícula para viatura da frota Municipal, à empresa “Carpt de 
J.C. Gouveia Lda.”, pelo valor de € 7,00 (Sete euros) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/5345 de 
2011/05/20 – Processo 513/2011. 
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: 2011/05/31 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de máquina e 
diversas peças para viatura da frota Municipal, à empresa “Carpt 
de J.C. Gouveia Lda.”, pelo valor de € 596,40 (Quinhentos e 
noventa e seis euros e quarenta cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/5351 de 
2011/05/20 – Processo 519/2011. 
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: 2011/05/31 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de brochuras 
para publicitação do “2º Prémio Municipal de Arquitectura e 
Espaço Público”, à empresa “Estria – Produções Gráficas, SA”, 
pelo valor de € 1.650,00 (Mil seiscentos e cinquenta euros) nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/5692 de 
2011/05/30 – Processo 549/2011. 
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: 2011/05/31 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação 
de anúncio em Diário da República, à “Imprensa Nacional da 
Casa da Moeda”, pelo valor de € 330,78 (Trezentos e trinta euros 
e setenta e oito cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/5676 de 2011/05/30 – Processo 
545/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e o 
pagamento nos termos propostos.  
Data de despacho: 2011/05/31 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguros de 
acidentes pessoais para trabalhadores, à “Companhia de seguros 
Açoreana, SA”, pelo valor de € 85,74 (Oitenta e cinco euros e 
setenta e quatro cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/5678 de 2011/05/30 – Processo 
546/2011. 
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 prévia 
cabimentação e compromisso.” 
Data de despacho: 2011/05/31 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para publicitação em Jornal e TV da “2º Prémio 
Municipal de Arquitectura e Espaço Público”, à empresa 
“Impresa Publishing, SA”, pelo valor de € 2.000,00 (Dois mil 
euros) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/5691 de 2011/05/30 – Processo 547/2011. 
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: 2011/05/31 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de refeições no refeitório Municipal para alunos do 
ISCE, à empresa “ICA, Industria de Comercio Alimentar, SA”, 
pelo valor de      € 91,14 (Noventa e um euros e catorze 
cêntimos) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/5797 de 2011/06/01 – Processo 559/2011. 
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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: 2011/06/02 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação de rebarbadora, à empresa “Pedro e Paulo”, 
pelo valor de € 56,92 (Cinquenta e seis euros e noventa e dois 
cêntimos) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/5730 de 2011/05/31 – Processo 551/2011. 
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: 2011/06/02 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação de moto cultivadora, à empresa 
“Jardimáquina, Lda.”, pelo valor de € 405,45 (Quatrocentos e 
cinco euros e quarenta e cinco cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/5769 de 
2011/06/01 – Processo 554/2011. 
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: 2011/06/02 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para desinfestação, à empresa “ISS Pest Control”, pelo 
valor de € 95,00 (Noventa e cinco euros) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/5766 de 
2011/06/01 – Processo 555/2011. 
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: 2011/06/02 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de águas para o 
“II encontro Nacional de Equitação Terapêutica”, à empresa 
“Família XL, Lda.”, pelo valor de € 13,00 (Treze euros) nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/5777 de 
2011/06/01 – Processo 553/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo a adjudicação e o 
procedimento nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso.” 
Data de despacho: 2011/06/02 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
diverso para administração directa, à empresa “Graça - Ferragens 
e Ferramentas, Lda.”, pelo valor de € 175,20 (Cento e setenta e 
cinco euros e vinte cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/5637 de 2011/05/27 – Processo 
535/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo a adjudicação e o 
procedimento nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso.” 
Data de despacho: 2011/06/02 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de impressão de autocolantes de remoção de viaturas, à 
empresa “Calber Gráfica – Artes Gráficas, Lda.”, pelo valor de          
€ 336,00 (Trezentos e trinta e seis euros) nos termos 

apresentados pela informação n.º Interno/2011/5795 de 
2011/06/01 – Processo 558/2011. 
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: 2011/06/02 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de limpeza de fardas de criança “Projecto Ser Seguro”, à 
empresa “Lavandaria Cora D`Ouro”, pelo valor de € 274,46 
(Duzentos e setenta e quatro euros e quarenta e seis cêntimos) 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/5914 de 2011/06/06 – Processo 578/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF c/ o meu acordo quanto ao 
procedimento e a adjudicação nos termos propostos. Submeta-se 
a prévio cabimento e compromisso.” 
Data de despacho: 2011/06/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de águas para o 
“Projecto Ser Seguro”, à empresa “Nestlé Waters Direct 
Portugal, SA”, pelo valor de € 40,95 (Quarenta euros e noventa e 
cinco cêntimos) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/5935 de 2011/06/06 – Processo 578/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF c/ o meu acordo quanto ao 
procedimento e a adjudicação, nos termos propostos. Submeta-
se a prévio cabimento e compromisso.” 
Data de despacho: 2011/06/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro de 
acidentes pessoais para participantes no projecto “Hipoterapia 
de Odivelas”, à companhia de seguros “Tranquilidade, SA”, pelo 
valor de           € 141,35 (Cento e quarenta e um euros e trinta e 
cinco cêntimos) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/5908 de 2011/06/06 – Processo 576/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF c/ o meu acordo quanto ao 
procedimento e a adjudicação nos termos propostos. Submeta-se 
a prévia cabimentação e compromisso.” 
Data de despacho: 2011/06/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de limpeza para 
o pavilhão Multiusos de Odivelas para a “Taça do Mundo de 
Judo”, à empresa “Restaurilimpa”, pelo valor de € 4.896,00 
(Quatro mil oitocentos e noventa e seis euros) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/5988 de 
2011/06/07 – Processo 589/2011. 
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: 2011/06/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de vigilância e 
segurança para a “Taça do Mundo de Judo”, à empresa “Fénix 
Security Group”, pelo valor de € 1.080,00 (Mil e oitenta euros) 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/5957 de 2011/06/07 – Processo 585/2011. 
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: 2011/06/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de um clarinete 
para a Sociedade Musical Odivelense, à empresa “Russo 
Música”, pelo valor de € 900,00 (Novecentos euros) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/5845 de 
2011/06/02 – Processo 568/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF Autorizo o procedimento, a 
adjudicação e o pagamento nos termos propostos. Submeta-se a 
prévio cabimento e compromisso.” 
Data de despacho: 2011/06/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de novo técnico de gestão equina para o projecto 
“Hipoterapia de Odivelas”, à “Gabriela Alexandra Coelho dos 
Santos”, pelo valor de € 400,00 (Quatrocentos euros) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/5813 de 
2011/06/02 – Processo 124/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF c/ o meu acordo quanto ao 
proposto.” 
Data de despacho: 2011/06/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de consumíveis 
de informática para reposição de stock, à empresa “Maxone – 
Material de escritório, Lda.”, pelo valor de € 4.752,68 (Quatro 
mil setecentos e cinquenta e dois euros e sessenta e oito 
cêntimos) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/5915 de 2011/06/06 – Processo 579/2011. 
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: 2011/06/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de consumíveis 
de informática para reposição de stock, à empresa “Maxone – 
Material de escritório, Lda.”, pelo valor de € 2.876,10 (Dois mil 
oitocentos e setenta e seis euros e dez cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/5965 de 
2011/06/07 – Processo 586/2011. 
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: 2011/06/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
manutenções colectivas para ascensor, à empresa “Elevabrantes, 
Lda.”, pelo valor de € 2.238,54 (Dois mil duzentos e trinta e oito 
euros e cinquenta e quatro cêntimos) nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/5837 de 2011/06/02 – 
Processo 566/2011. 
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: 2011/06/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de actualização de dois receptores, à empresa “Leica 
Geosystems, Lda.”, pelo valor de € 858,00 (Oitocentos e 
cinquenta e oito euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/5994 de 2011/06/07 – Processo 
500/2011. 
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: 2011/06/08 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de valvulina 
para viatura da Frota Municipal, à empresa “Carpt de J.C. 
Gouveia, Lda.”, pelo valor de € 140,00 (Cento e quarenta euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/5647 de 2011/05/30 – Processo 537/2011. 
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: 2011/06/08 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Fernando Mendes Balão, Lda.”, pelo valor de € 76,65 (Setenta e 
seis euros e sessenta e cinco cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/5649 de 2011/05/30 – 
Processo 540/2011. 
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: 2011/06/08 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de materiais 
eléctricos para equipamentos de iluminação pública na zona 
envolvente ao Rio da Costa, à empresa “Schréder, SA”, pelo 
valor de € 1.810,40 (Mil oitocentos e dez euros e quarenta 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/5955 de 2011/06/07 – Processo 584/2011. 
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: 2011/06/08 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação de anúncio, 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/2011/5998 de 2011/06/07 – Processo 590/2011 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e o 
consequente pagamento nos termos propostos. Submeta-se a 
prévio cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/06/08 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação de aviso, à “Imprensa Nacional Casa da 
Moeda”, pelo valor de € 135,00 (Cento e trinta e cinco euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/5997 de 2011/06/07 – Processo 591/2011. 
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: 2011/06/08 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de desenvolvimento desportivo para o 21º Grande 
Prémio de Atletismo de Olival de Basto, à empresa “Xistarca, 
Lda.”, pelo valor de € 2.500,00 (Dois mil e quinhentos euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/5359 de 2011/05/20 – Processo 526/2011. 
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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: 2011/06/08 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pó-de-pedra, 
à empresa “Manuel Cardoso Delgado”, pelo valor de € 765,00 
(Setecentos e sessenta e cinco euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/5986 de 2011/06/07 – 
Processo 582/2011. 
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: 2011/06/08 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tinta e afins, 
à empresa “Pitrolino, Lda.”, pelo valor de € 53,79 (Cinquenta e 
três euros e setenta e nove cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/5984 de 2011/06/07 – 
Processo 573/2011. 
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: 2011/06/08 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
eléctrico, à empresa “Elpor”, pelo valor de € 410,20 
(Quatrocentos e dez euros e vinte cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/5881 de 
2011/06/03 – Processo 572/2011. 
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: 2011/06/08 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de dois cartões 
de memória para máquinas fotográficas, à empresa 
“Montilectrica, Lda.”, pelo valor de € 26,02 (Vinte e seis euros e 
dois cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/5791 de 2011/06/01 – Processo 557/2011. 
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: 2011/06/08 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para viatura da Frota Municipal, à empresa “J. C. Gouveia - 
CARPT, Lda.”, pelo valor de € 102,55 (Cento e dois euros e 
cinquenta e cinco cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/5733 de 2011/05/31 – Processo 
552/2011. 
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: 2011/06/08 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Carvalho, Branco e Lopes, Lda.”, pelo valor de € 161,74 (Cento 
e sessenta e um euros e setenta e quatro cêntimos), nos termos 

apresentados pela informação n.º Interno/2011/5846 de 
2011/06/02 – Processo 569/2011. 
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: 2011/06/08 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação de aviso, 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/2011/5977 de 2011/06/08 – Processo 587/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e o 
consequente pagamento nos termos propostos. Submeta-se a 
prévio cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/06/08 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação de aviso, à “Imprensa Nacional Casa da 
Moeda”, pelo valor de € 135,00 (Cento e trinta e cinco euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/5980 de 2011/06/08 – Processo 588/2011. 
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: 2011/06/08 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de materiais de 
reparação e conservação, à empresa “Pedro e Paulo, Lda.”, pelo 
valor de € 133,99 (Cento e trinta e três euros e noventa e nove 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/5611 de 2011/05/27 – Processo 536/2011. 
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: 2011/06/08 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação da viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Auto D.C.S., Lda.”, pelo valor de € 1.600,00 (Mil e seiscentos 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/5625 de 2011/05/27 – Processo 539/2011. 
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: 2011/06/08  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de vacinas e 
medicamentos para o Consultório Veterinário Municipal, à 
empresa “Bio 2, Lda.”, pelo valor de € 1.390,35 (Mil trezentos e 
noventa euros e trinta e cinco cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/6032 de 
2011/06/08 – Processo 594/2011. 
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: 2011/06/08 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação 
de aviso em Diário da República, à “Imprensa Nacional da Casa 
da Moeda”, pelo valor de € 38,58 (Trinta e oito euros e 
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cinquenta e oito cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/6075 de 2011/06/09 – Processo 
596/2011. 
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: 2011/06/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
interruptores para elevador da Escola EB1/JI da Póvoa de Santo 
Adrião, à empresa “Otis”, pelo valor de € 260,00 (Duzentos e 
sessenta euros) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/6022 de 2011/06/08 – Processo 593/2011. 
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: 2011/06/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bateria para 
reparação de elevador, à empresa “Orona”, pelo valor de € 
128,00 (Cento e vinte e oito euros) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/6104 de 2011/06/08 – Processo 
602/2011. 
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: 2011/06/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação em Jornal Nacional, à empresa “Global 
Notícias Publicações, S.A. – Diário de Notícias”, pelo valor de € 
216,00 (Duzentos e dezasseis euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/6089 de 2011/06/09 – 
Processo 598/2011. 
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: 2011/06/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para viatura da Frota Municipal, à empresa “Simopeças, Lda.”, 
pelo valor de € 68,00 (Sessenta e oito euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/6107 de 
2011/06/09 – Processo 604/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. 1. Autorizo o procedimento e a 
adjudicação nos termos propostos. 2. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/06/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material de 
canalização, à empresa “Mendes & Irmãos, Lda.”, pelo valor de 
€ 23,75 (Vinte e três euros e setenta e cinco cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/6192 de 
2011/06/14 – Processo 993/2010. 
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: 2011/06/16 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
viaturas da Frota Municipal, à empresa “Carpt de J. C. Gouveia, 

Lda.”, pelo valor de € 893,97 (Oitocentos e noventa e três euros 
e noventa e sete cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/6198 de 2011/06/14 – Processo 
606/2011. 
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: 2011/06/16 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de produtos de 
limpeza, à empresa “Álvaro Henriques & Filhos, Lda.”, pelo 
valor de € 41,39 (Quarenta e um euros e trinta e nove cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/6312 de 2011/06/16 – Processo 627/2011. 
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: 2011/06/16 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Fernando Mendes Balão, Lda.”, pelo valor de € 1.164,23 (Mil 
cento e sessenta e quatro euros e vinte e três cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/6240 de 
2011/06/15 – Processo 620/2011. 
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: 2011/06/16 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de sacos para 
colocação de ofertas institucionais, à empresa “Etigrafe, Lda.”, 
pelo valor de € 548,00 (Quinhentos e quarenta e oito euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/6237 de 
2011/06/15 – Processo 618/2011. 
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: 2011/06/16 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
as viaturas da Frota Municipal, à empresa “CARPT – J.C. 
Gouveia, Lda.”, pelo valor de € 99,89 (Noventa e nove euros e 
oitenta e nove cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/6216 de 2011/06/14 – Processo 
617/2011. 
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: 2011/06/16 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de botões de 
chamada com chave para elevadores das EB1/JI de Famões, 
Vale Grande e Olival de Basto, à empresa “ENOR, Lda.”, pelo 
valor de € 656,11 (Seiscentos e cinquenta e seis euros e onze 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/6301 de 2011/06/16 – Processo 608/2011. 
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: 2011/06/16 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de impressora 
de etiquetas de códigos de barras, à empresa “Zetesburotica”, 
pelo valor de € 280,00 (Duzentos e oitenta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/6267 de 
2011/06/15 – Processo 626/2011. 
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: 2011/06/16 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de fotocopiadora, à empresa “Reproeste, 
Lda.”, pelo valor de € 52,11 (Cinquenta e dois euros e onze 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/6115 de 2011/06/13 – Processo 601/2011. 
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: 2011/06/16 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação e substituição de motor de portão, à 
empresa “Augusto Gonçalves Moreira e Irmão, Lda.”, pelo valor 
de € 895,03 (Oitocentos e noventa e cinco euros e três 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/6230 de 2011/06/14 – Processo 616/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento, a 
adjudicação e o pagamento nos termos propostos. Submeta-se a 
prévio cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/06/16 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de alinhamento, equilibragem e permuta de pneus para as 
viaturas da Frota Municipal, à empresa “António Silva, Lda.”, 
pelo valor de € 154,58 (Cento e cinquenta e quatro euros e 
cinquenta e oito cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/6126 de 2011/06/13 – Processo 
539/2011. 
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: 2011/06/16 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para o Sector dos Viveiros Municipais, à empresa 
“Coelho e Pereira, Lda.”, pelo valor de € 64,23 (Sessenta e 
quatro euros e vinte e três cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/6164 de 2011/06/14 – 
Processo 610/2011. 
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: 2011/06/16 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de materiais 
eléctricos para equipamentos de iluminação pública na Feira do 
Silvado, à empresa “Schréder, SA”, pelo valor de € 4.946,89 
(Quatro mil novecentos e quarenta e seis euros e oitenta e nove 
cêntimos) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/6261 de 2011/06/15 – Processo 619/2011. 

Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF c/ a minha autorização quanto ao 
procedimento e à adjudicação nos termos propostos. Submeta-se 
a prévio cabimento e compromisso.” 
Data de despacho: 2011/06/17 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de central de 
intrusão, à empresa “Conterá, SA”, pelo valor de € 302,98 
(Trezentos e dois euros e noventa e oito cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/6635 de 
2011/06/28 – Processo 647/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF Autorizo o procedimento a 
adjudicação e o pagamento nos termos propostos. Submeta-se a 
prévio cabimento e compromisso.” 
Data de despacho: 2011/06/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tinteiro para 
stock e rolos de multibanco, à empresa “Maxone – Material de 
Escritório, Lda.”, pelo valor de € 278,61 (Duzentos e setenta e 
oito euros e sessenta e um cêntimos) nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2011/6643 de 2011/06/28 – 
Processo 650/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF Autorizo a despesa, o 
procedimento e a adjudicação nos termos propostos. Submeta-se 
a prévio cabimento e compromisso.” 
Data de despacho: 2011/06/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de elaboração de projecto de Licenciamento de 
Instalações de Equipamentos e Sistemas Eléctricos, à empresa 
“SM Engenharia”, pelo valor de € 1.230,00 (Mil duzentos e trinta 
euros) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/6590 de 2011/06/27 – Processo 639/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF Autorizo o procedimento, a 
adjudicação e o pagamento nos termos propostos. Submeta-se a 
prévio cabimento e compromisso.” 
Data de despacho: 2011/06/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguros de 
acidentes pessoais para eco - patrulheiros para o parque das 
merendas e para o parque das rolas, à “Companhia de Seguros 
Açoreana”, pelo valor de € 110,90 (Cento e dez euros e noventa 
cêntimos) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/6486 de 2011/06/21 – Processo 637/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF c/ o meu acordo quanto ao 
proposto” 
Data de despacho: 2011/06/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para fornecimento e colocação de vidro na porta 
principal, à empresa “Obriparques”, pelo valor de € 490,00 
(Quatrocentos e noventa euros) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/6469 de 2011/06/21 – Processo 
634/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF c/ o meu acordo quanto ao 
proposto” 
Data de despacho: 2011/06/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de ferramenta e 
consumíveis para Administração Directa, à empresa “Pedro e 
Paulo”, pelo valor de € 65,65 (Sessenta e cinco euros e sessenta e 
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cinco cêntimos) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/6482 de 2011/06/21 – Processo 636/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF c/ o meu acordo quanto ao 
proposto” 
Data de despacho: 2011/06/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de espátulas de 
madeira para consumo clínico, à empresa “Medinfar – 
Sorológico, SA”, pelo valor de € 6,00 (Seis euros) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/6457 de 
2011/06/21 – Processo 628/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF c/ o meu acordo quanto ao 
proposto” 
Data de despacho: 2011/06/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bens para o 
programa Anual de Ateliers (2011), à empresa “J. Monteiro”, 
pelo valor de € 422,06 (Quatrocentos e vinte e dois euros e seis 
cêntimos) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/6458 de 2011/06/21 – Processo 632/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF c/ o meu acordo quanto ao 
proposto” 
Data de despacho: 2011/06/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para reparação da unidade de climatização da instalação, 
à empresa “Xclima Unipessoal, Lda.”, pelo valor de € 306,00 
(Trezentos e seis euros) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/6451 de 2011/06/20 – Processo 
631/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF c/ o meu acordo quanto ao 
proposto” 
Data de despacho: 2011/06/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material de 
electricidade, à empresa “Pedro e Paulo, Lda.”, pelo valor de € 
118,40 (Cento e dezoito euros e quarenta cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/6642 de 
2011/06/28 – Processo 644/2011. 
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: 2011/06/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
eléctrico, à empresa “Elpor, Lda.”, pelo valor de € 232,39 
(Duzentos e trinta e dois euros e trinta e nove cêntimos) nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/6615 de 
2011/06/28 – Processo 643/2011. 
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: 2011/06/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material de 
pintura, à empresa “Radialcor”, pelo valor de € 265,74 
(Duzentos e sessenta e cinco euros e setenta e quatro cêntimos) 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/6598 de 2011/06/27 – Processo 642/2011. 
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: 2011/06/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para organização da 10.ª Légoa Nocturna “Cidade de 
Odivelas”, à empresa “Xistarca”, pelo valor de € 2.500,00 (Dois 
mil e quinhentos euros) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/6624 de 2011/06/28 – Processo 
646/2011. 
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: 2011/06/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para a Administração Directa, à empresa “Pedro e Paulo”, pelo 
valor de € 175,90 (Cento e setenta e cinco euros noventa 
cêntimos) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/6628 de 2011/06/28 – Processo 605/2011. 
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: 2011/06/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para várias intervenções, à empresa “Pedro e Paulo”, 
pelo valor de € 113,76 (Cento e treze euros e setenta e seis 
cêntimos) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/6593 de 2011/06/27 – Processo 574/2011. 
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: 2011/06/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para canalizações, à empresa “João Victor e Ligeiro”, pelo valor 
de € 64,22 (Sessenta e quatro euros e vinte e dois cêntimos) nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/6597 de 
2011/06/27 – Processo 640/2011. 
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: 2011/06/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro de 
acidentes pessoais no âmbito da iniciativa “Um Dia na Quinta”, 
à empresa “Açoreana”, pelo valor de € 55,90 (Cinquenta e cinco 
euros e noventa cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/6692 de 2011/06/29 – Processo 
667/2011. 
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: 2011/06/30 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pneus para 
viatura da Frota Municipal, à empresa “Megape, S.A.”, pelo valor 
de € 167,09 (Cento e sessenta e sete euros e nove cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/6703 de 
2011/06/30 – Processo 665/2011. 
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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: 2011/06/30 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
várias viaturas da Frota Municipal, à empresa “Carpt de J.C. 
Gouveia, Lda.”, pelo valor de € 1.536,53 (Mil quinhentos e trinta 
e seis euros e cinquenta e três cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/6658 de 
2011/06/29 – Processo 657/2011. 
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: 2011/06/30 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de utensílios e 
material para limpeza de abrigos, à empresa “J. Nascimento, 
Lda.”, pelo valor de € 176,51 (Cento e setenta e seis euros e 
cinquenta e um cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/6647 de 2011/06/28 – Processo 
654/2011. 
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: 2011/06/30 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação de avarias em viatura da Frota Municipal, à 
empresa “Açoreana”, pelo valor de € 602,57 (Seiscentos e dois 
euros e cinquenta e sete cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/6661 de 2011/06/29 – Processo 
659/2011. 
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: 2011/06/30 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para alinhamento de direcção na viatura da frota 
Municipal, à empresa “António Silva, Lda. – Sópneus”, pelo 
valor de € 27,69 (Vinte e sete euros e sessenta e nove euros) nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/6652 de 
2011/06/29 – Processo 658/2011. 
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: 2011/07/04 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparações diversas na viatura da frota Municipal, à 
empresa “Simopeças”, pelo valor de € 2.408,58 (Dois mil 
quatrocentos e oito euros e cinquenta e oito cêntimos) nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/6702 de 
2011/06/30 – Processo 663/2011. 
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: 2011/07/04 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação na viatura da frota Municipal, à empresa 
“Auto – Jograpa, Lda.”, pelo valor de € 425,00 (Quatrocentos e 
vinte e cinco euros) nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2011/6720 de 2011/06/30 – Processo 666/2011. 
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: 2011/07/04 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de acessórios 
para torneira, à empresa “Sanitop”, pelo valor de € 241,08 
(Duzentos e quarenta e um euros e oito cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/6757 de 
2011/07/01 – Processo 660/2011. 
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: 2011/07/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de ferramentas 
e consumíveis para Administração Directa, à empresa “Pedro e 
Paulo”, pelo valor de € 520,00 (Quinhentos e vinte euros) nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/6760 de 
2011/07/01 – Processo 672/2011. 
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: 2011/07/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
eléctrico, à empresa “Elpor”, pelo valor de € 367,85 (Trezentos e 
sessenta e sete euros e oitenta e cinco cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/6755 de 
2011/07/01 – Processo 668/2011. 
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: 2011/07/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fechos, 
fechaduras, molas e outros, à empresa “Pedro e Paulo”, pelo 
valor de € 248,55 (Duzentos e quarenta e oito euros e oitenta e 
cinquenta e cinco cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/6750 de 2011/07/01 – Processo 
669/2011. 
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: 2011/07/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material de 
canalização, à empresa “João Victor e Ligeiro, Lda.”, pelo valor 
de € 87,20 (Oitenta e sete euros e oitenta e vinte cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/6745 de 
2011/07/01 – Processo 670/2011. 
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: 2011/07/06 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de fornecimento e transporte de t-venant e areia do rio, à 
empresa “Manuel Cardoso Delgado, Lda.”, pelo valor de € 
787,50 (Setecentos e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/6798 de 2011/07/04 – Processo 674/2011. 
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: 2011/07/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação de anúncio, à “Imprensa Nacional Casa da 
Moeda”, pelo valor de € 229,63 (Duzentos e vinte e nove euros e 
sessenta e três cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/7050 de 2011/07/11 – Processo 
693/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. C/ o meu acordo quanto à 
autorização do procedimento e do pagamento, nos termos 
propostos. Submeta-se a prévio cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/07/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de novo técnico de gestão equina para projecto 
“Hipoterapia de Odivelas”, a “Gabriela Alexandra Coelho dos 
Santos”, pelo valor de € 400,00 (Quatrocentos euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/7018 de 
2011/06/11 – Processo 124/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF c/ o meu acordo quanto ao 
pagamento nos termos propostos.  
Data de despacho: 2011/07/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de manta 
geotêxtil para Quinta da Memória, à empresa “Fibrosom”, pelo 
valor de € 332,10 (Trezentos e trinta e dois euros e dez 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/6779 de 2011/07/01 – Processo 423/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. 1.C/ o meu acordo quanto ao 
proposto, incluindo a emissão de meio pagamento no valor de 
332,10 €. 2. Notifique-se a empresa Fonseca e Canário em 
conformidade com o proposto.  
Data de despacho: 2011/07/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação de banco e volante da viatura da frota 
Municipal, à empresa “Pedro Miguel Mourinho Monteiro”, pelo 
valor de            € 120,00 (Cento e vinte euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/7106 de 
2011/07/13 – Processo 699/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e 
adjudicação nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/07/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de consumíveis 
para impressora, à empresa “Burótica”, pelo valor de € 234,80 
(Duzentos e trinta e quatro euros e oitenta cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/6920 de 
2011/07/07 – Processo 682/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e 

adjudicação nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/07/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços para reparação de anomalia no sistema de assiduidade 
de escola, à empresa “Datelka – Engenharia e Sistemas, Lda.”, 
pelo valor de € 120,00 (Cento e vinte euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/6972 de 
2011/07/08 – Processo 685/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e 
adjudicação nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/07/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de globos de 
protecção para câmara exterior, à empresa “Tetrónia, Lda”, pelo 
valor de € 374,00 (Trezentos e setenta e quatro euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2011/7008 de 
2011/07/11 – Processo 688/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento, a 
adjudicação e o pagamento nos termos propostos. Submeta-se a 
prévio cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/07/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços para reparação de conduta, à empresa “Obriparques, 
Lda.”, pelo valor de € 255,00 (Duzentos e cinquenta e cinco 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/7004 de 2011/07/11 – Processo 687/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e 
adjudicação nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/07/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de artigos de 
higiene para sanitários e cozinha do refeitório Municipal, à 
empresa “Higipower”, pelo valor de € 247,85 (Duzentos e 
quarenta e sete euros e oitenta e cinco cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/7038 de 
2011/07/11 – Processo 692/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e 
adjudicação nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/07/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de baterias para 
estações topográficas, à empresa “Leica Geosystems – Sistemas, 
Geodesia e Topografia, Sociedade Unipessoal, Lda.”, pelo valor 
de        € 325,90 (Trezentos e vinte e cinco euros e noventa 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/6914 de 2011/07/07 – Processo 681/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e 
adjudicação nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/07/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços para reparação de multifunções, à empresa “HP, 
Portugal, Lda.”, pelo valor de € 264,15 (Duzentos e sessenta e 
quatro euros e quinze cêntimos), nos termos apresentados pela 
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informação n.º Interno/2011/7021 de 2011/07/11 – Processo 
690/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e 
adjudicação nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/07/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços para reparação de viatura da frota Municipal, à empresa 
“Scania Portugal, SA.”, pelo valor de € 500,00 (Quinhentos 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/7094 de 2011/07/12 – Processo 696/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e 
adjudicação nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/07/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços para reparação revisão, manutenção e recarga de 
extintores, à empresa “Extinloures, Lda.”, pelo valor de € 194,95 
(Cento e noventa e quatro euros e noventa e cinco cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/7062 de 2011/07/12 – Processo 694/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e 
adjudicação nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/07/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços para reparação de viatura da frota Municipal, à empresa 
“Auto – Sueco, Lda.”, pelo valor de € 1.584,64 (Mil quinhentos e 
oitenta e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/6957 de 
2011/07/08 – Processo 686/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e 
adjudicação nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/07/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bateria para 
viatura da frota Municipal e luvas de croute, à empresa “CARPT 
de J.C. Gouveia, Lda.”, pelo valor de € 116,20 (Cento e dezasseis 
euros e vinte cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/6883 de 2011/07/06 – Processo 
678/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e 
adjudicação nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/07/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fita – 
derrapante, à empresa “Pitrolino, Lda.”, pelo valor de € 239,20 
(Duzentos e trinta e nove euros e vinte cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2011/7150 de 
2011/07/13 – Processo 706/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e 
adjudicação nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/07/14 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de catering, à empresa “Barreiros Martins – Actividades 
Hoteleiras, Lda.”, pelo valor de € 550,20 (Quinhentos e 
cinquenta euros e vinte cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2011/7143 de 2011/07/13 – Processo 
704/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e 
adjudicação nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/07/14  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de fornecimento e montagem de estruturas, à empresa 
“Caixivários”, pelo valor de € 4.030,00 (Quatro mil e trinta 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/7056 de 2011/07/12 – Processo 695/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e 
adjudicação nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/07/15 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
diversas viaturas da frota Municipal, à empresa “J.C. Gouveia”, 
pelo valor de € 401,02 (Quatrocentos e um euros e dois 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/7113 de 2011/07/13 – Processo 700/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e 
adjudicação nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/07/15 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de revisão de gerador, à empresa “Strav, Lda.”, pelo 
valor de € 302,54 (Trezentos e dois euros e cinquenta e quatro 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/7114 de 2011/07/13 – Processo 702/2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal do DMGAG, Dr. Hernâni 
Boaventura: “Ao DGFP/DF. Autorizo o procedimento e 
adjudicação nos termos propostos. Submeta-se a prévio 
cabimento e compromisso.  
Data de despacho: 2011/07/15 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparações diversas nas viaturas da frota Municipal, à 
empresa “Fernando Mendes Balão”, pelo valor de € 3.537,51 
(Três mil quinhentos e trinta e sete euros e cinquenta e um 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2011/7109 de 2011/07/13 – Processo 701/2011. 
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 cabimento 
prévio e compromisso.  
Data de despacho: 2011/07/18 
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FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 
Decisões tomadas abrigo das competências subdelegadas através 
do Despacho n.º 05/VPCT/2011, de 13 de Janeiro 2011, no 
âmbito da Divisão de Fiscalização Municipal, nos termos da 
Informação n.º Interno/2011/7813, de 2011.08.02, referente ao 
período de 1 a 29 de Julho de 2011:  
 
NOTIFICAÇÕES PARA LIMPEZA DE TERRENOS 
– 01/07//2011 a 29/07/2011 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Av. 
Luís de Camões, lote 26, Quinta das Pretas em Famões nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António de Sousa e Maria de Fátima R. Sousa)   
(Processo 63/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.11 
Data da notificação: 2011.07.12 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na 
Estrada de Montemor em Caneças nos termos do nº 1 do Artº 
33 do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos.  
(Proprietário: Alberto Manuel Silvéria Castelo e Maria Manuela 
Castelo Morgado)   
(Processo 158/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.11 
Data da notificação: 2011.07.12 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Alfredo Paisana, lote 8 em Caneças, nos termos do nº 1 do Artº 
33 do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. (Proprietário: Armando Santos P. Batista)   
(Processo 69/DFM/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.11 
Data da notificação: 2011.07.12 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na 
Quinta da Cabaça – Paiã na Freguesia da  Pontinha  nos termos 
do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. (Proprietário: Romão Castro 
Rodrigues) 
(Processo 5/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.11 
Data da notificação: 2011.07.12 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
11 de Março, lote 469, Bairro Casal Novo em Caneças nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: António de Sousa)   
(Processo 103/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.11 

Data da notificação: 2011.07.12 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Almada Negreiros e a Rua Nova do Mirante, lote 202, Casal 
Novo em Caneças nos termos do nº 1 do Artº 33 do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos.  
(Proprietário: Virgílio Vilela Martins Anjos)   
(Processo 148/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.18 
Data da notificação: 2011.07.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Cidade de Lisboa, lote 113 na Pontinha nos termos do nº 1 do 
Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos.  
(Proprietário: José Alves Teixeira da Silva)   
(Processo 39/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.19 
Data da notificação: 2011.07.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Fernão Lopes, lote 73, Bairro Flor do Minho em Famões nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: Manuel Inácio Gomes de Almeida)   
(Processo 208/DFM/08). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.19 
Data da notificação: 2011.07.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
António Freitas, lote 9, Quinta da Fonte em Odivelas nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: Eduardo Soares)   
(Processo 73/DFM/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.19 
Data da notificação: 2011.07.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Nuno Àlvares Pereira, contíguo ao nº 4 em Póvoa de Santo 
Adrião nos termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: Sabina Maria Garcia Silva)   
(Processo 137/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.19 
Data da notificação: 2011.07.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Maria da Fonte, lote 183, Bairro da Milharada – Pontinha o nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: Domingos Gonçalves Martins)   
(Processo 75/DFM/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.21 
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Data da notificação: 2011.07.22 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Natália Correia, lote 235, Bairro da Milharada – Pontinha o nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: Joaquim Caldeira Simões)   
(Processo 90/DFM/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.21 
Data da notificação: 2011.07.22 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Natália Correia, lote 197, Bairro da Milharada – Pontinha o nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: Mário Loureiro)   
(Processo 87/DFM/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.21 
Data da notificação: 2011.07.22 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Natália Correia, lote 205, Bairro da Milharada – Pontinha o nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: Augusto Silva Mourão)   
(Processo 89/DFM/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.21 
Data da notificação: 2011.07.22 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Maria da Fonte, lote 170, Bairro da Milharada – Pontinha o nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: Mário Loureiro)   
(Processo 83/DFM/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.21 
Data da notificação: 2011.07.22 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Maria da Fonte, lote 173B, Bairro da Milharada – Pontinha o nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: Adelino Jesus Inácio)   
(Processo 85/DFM/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.21 
Data da notificação: 2011.07.22 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Maria da Fonte, lote 192, Bairro da Milharada – Pontinha o nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: Amadeu Garcia)   
(Processo 82/DFM/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.21 
Data da notificação: 2011.07.22 

 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Maria da Fonte, lote 189A, Bairro da Milharada – Pontinha o 
nos termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: Manuel Dias Fernandes)   
(Processo 78/DFM/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.21 
Data da notificação: 2011.07.22 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Maria da Fonte, lote 189B, Bairro da Milharada – Pontinha o nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: António Manuel Dionísio Vieira)   
(Processo 79/DFM/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.21 
Data da notificação: 2011.07.22 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Maria da Fonte, lote 189C, Bairro da Milharada – Pontinha o 
nos termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: Maria Flor Guerreiro)   
(Processo 83/DFM/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.21 
Data da notificação: 2011.07.22 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Maria da Fonte, lote 189D, Bairro da Milharada – Pontinha o 
nos termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: Manuel Augusto Cabral Luís)   
(Processo 81/DFM/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.21 
Data da notificação: 2011.07.22 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Maria da Fonte, lote 173, Bairro da Milharada – Pontinha o nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: Fernando Rodrigues Pedrinho)   
(Processo 86/DFM/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.21 
Data da notificação: 2011.07.22 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Maria da Fonte, lote 179, Bairro da Milharada – Pontinha o nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: Luís Vitorino)   
(Processo 74/DFM/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.21 
Data da notificação: 2011.07.22 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Belissário Pimenta, lote 30, Bairro Encosta do Mourigo – 
Famões o nos termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: Mário Loureiro)   
(Processo 97/DFM/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.21 
Data da notificação: 2011.07.22 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
16 de Fevereiro, lote 71, Bairro das Fontainhas – Famões o nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: António de Amorim Gomes)   
(Processo 96/DFM/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.21 
Data da notificação: 2011.07.22 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
de Figueirinha, lote 741, Bairro Casal Novo – Famões o nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: António de Mesquita Canas da Silva)   
(Processo 99/DFM/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.21 
Data da notificação: 2011.07.22 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
de Figueirinha, lote 740, Bairro Casal Novo – Famões o nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: António de Mesquita Canas da Silva)   
(Processo 98/DFM/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.21 
Data da notificação: 2011.07.22 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Maria da Fonte, lote 172 – Bairro da Milharada - Pontinha o nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: José Santos Pardal)   
(Processo 10/DFM/09). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.26 
Data da notificação: 2011.07.29 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
dos Artistas, lote 129, Bairro Moinho do Baeta - Caneças o nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: Artur Pereira)   
(Processo 28/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.26 
Data da notificação: 2011.07.29 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
António Aleixo, lote 663 A – Casal Novo - Caneças o nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: José Agostinho Gonçalves)   
(Processo 293/DFM/08). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.26 
Data da notificação: 2011.07.29 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Fernando Farinha – lote 201 – Casal dos Apréstimos - Ramada o 
nos termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: Lúcia Francisca Regina Remédios Rebelo de Sá)   
(Processo 1/DFM/09). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.26 
Data da notificação: 2011.07.29 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no lote 
568, Casal dos Mochos, Bairro dos Quatro, Famões o nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: Idalina Correia Caçador)   
(Processo 12/DFM/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.26 
Data da notificação: 2011.07.29 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Sacadura Cabral, lote 1188, Bairro do Casal Novo - Caneças o 
nos termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos.  
(Proprietário: José Alves Correia)   
(Processo 132/DFM/08). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2011.07.26 
Data da notificação: 2011.07.29 
 
 
VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA 
– 01/07/2011 a 30/07/2011 
 
Decisões tomadas ao abrigo das competências subdelegadas  
(Despacho nº 05/VPCT/2011 de 13 de Janeiro 2011) 
 
DESPACHO DE REMOÇÃO ASSINADO PELA SENHORA 
CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 
Assunto: Remoção do veículo Alfa Romeu, com a matrícula 88-
55-VG, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 57/VIAT/PO/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.01 
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Assunto: Remoção do veículo Land Rover, com a matrícula GL-
83-00, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 58/VIAT/PO/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.01 
 
Assunto: Remoção do veículo Volvo 440, com a matrícula QT-
17-10, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 76/VIAT/OD/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.01 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Trafic, com a matrícula 
OX-51-28, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 77/VIAT/OD/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.01 
 
Assunto: Remoção do veículo Adria Roulote, com a matrícula P-
52778, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 81/VIAT/OD/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.05 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Punto, com a matrícula 46-
73-ER, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 79/VIAT/OD/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.05 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Fiorino, com a matrícula 82-
05-CS, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 80/VIAT/OD/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 

Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.05 
 
Assunto: Remoção do veículo Peugeot 405, com a matrícula 28-
39-FP, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 78/VIAT/OD/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.05 
 
Assunto: Remoção do veículo Citroen Diane, com a matrícula 
IZ-25-88, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 82/VIAT/OD/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.06 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Transit, com a matrícula 
HB-08-29, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 83/VIAT/OD/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.06 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula 66-
49-HT, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 59/VIAT/PO/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.06 
 
Assunto: Remoção do veículo Audi A3, com a matrícula 89-29-
MJ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 85/VIAT/OD/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.07 
 
Assunto: Remoção do veículo Citroen Saxo, com a matrícula 99-
12-JP, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
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Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 84/VIAT/OD/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.07 
 
Assunto: Remoção do veículo Volkswagen Golf, com a 
matrícula 10-34-OR, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 86/VIAT/OD/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.07 
 
Assunto: Remoção do veículo Nissan Primera, com a matrícula 
66-18-AI, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 87/VIAT/OD/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.07 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault 19, com a matrícula UL-
94-89, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 88/VIAT/OD/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.07 
 
Assunto: Remoção do veículo Mercedes Benz, com a matrícula 
18-39-KB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 89/VIAT/OD/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.07 
 
Assunto: Remoção do veículo Kia, com a matrícula 74-DT-00, 
nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 33/VIAT/PV/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 

Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.08 
 
Assunto: Remoção do veículo Lancia Y 10, com a matrícula 57-
18-BP, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 32/VIAT/PV/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.08 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Astra, com a matrícula 83-
40-FZ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 31/VIAT/PV/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.08 
 
Assunto: Remoção do veículo Suzuki Alto, com a matrícula 12-
37-UQ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 35/VIAT/PV/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.08 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Escort, com a matrícula 38-
84-10, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 34/VIAT/PV/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.01 
Data da remoção: 2011.07.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


