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ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

 
 
EDITAL 

Número: 03/2018 

 

António Ramos Preto, Presidente da Assembleia Municipal da Amadora, FAZ SABER QUE: 

No uso da competência prevista na alínea b) do n.º 1 do Artigo 30.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, convoca a Assembleia Municipal da Amadora para a Sessão Solene Comemorativa do 25 de 

Abril, a realizar no próximo dia 25 de Abril, pelas 11,30 horas, no Auditório dos Recreios da Amadora. 

Para constar e devidos efeitos se publica este Edital e outros de igual teor nos locais habituais. 

 
Amadora, 13 de abril de 2018 

 
O Presidente 

Assinatura ilegível 

António Ramos Preto 

 

 
EDITAL 

Número: 04/2018 

 

António Ramos Preto, Presidente da Assembleia Municipal da Amadora, FAZ SABER QUE: 

No uso da competência prevista na alínea b) do n.º 1 do Artigo 30.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, convoca a Assembleia Municipal da Amadora para a Sessão Ordinária de Abril, a realizar no 

próximo dia 26 de Abril, pelas 20,00 horas, no Auditório Municipal dos Paços do Concelho. 

Para constar e devidos efeitos se publica este Edital e outros de igual teor nos locais habituais. 

 

Amadora, 13 de abril de 2018 

 
O Presidente 

Assinatura ilegível 

António Ramos Preto 
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EDITAL 

Número: 05/2018 

 

António Ramos Preto, Presidente da Assembleia Municipal da Amadora, nos termos do n.º. 1 do Artigo 

56º. da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, faz público o teor das deliberações tomadas pela Assembleia 

Municipal da Amadora, na sua Sessão Ordinária de Abril de 2018, realizada 26 de abril de 2018: 

1. Aprovada por maioria a proposta da C.M.A. relativa a “Documentos de Prestação de Contas – Ano 

2017 (Proposta nº138/2018)”; 

 

2. Aprovada por maioria a proposta da C.M.A. relativa a “Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual 

de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) – Anos Seguintes - 2.ª Modificação (Proposta nº 

87/2018)”; 

 

3. Aprovada por maioria a proposta da C.M.A. relativa a “SIMAS – Relatório e Conta de 2017 (Proposta 

nº 140/2018)”; 

 

4. Aprovada por maioria a proposta da A.M.A. referente a “Adesão à Associação Nacional de 

Assembleias Municipais (ANAM)” (Proposta nº 03/AMA/2018);  

 

5. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “SIMAS – Programa de Regularização 

Extraordinária dos Vínculos Precários: Reconhecimento de Funções Correspondentes a Necessidades 

Permanentes e Alteração Mapa de Pessoal 2018 (Proposta nº 95/2018)”; 

 

6. Aprovada por unanimidade a recomendação apresentada pelo PAN e com as alterações 

introduzidas, referente a “Pela racionalização do uso de papel e pela utilização de papel reciclado” 

(Recomendação nº 07/2018)”. 

 

Amadora, 27 de Abril de 2018 

 
O Presidente 

Assinatura Ilegível 

António Ramos Preto 

 

 

 



 3 

CÂMARA MUNICIPAL  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 4 DE ABRIL DE 2018 

INFORMAÇÕES 

A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 

. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 83.709.605,63 €. 

 

DELIBERAÇÕES 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – MATERIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2017/2018 – ACERTO DE VERBAS 

DO AGRUPAMENTO DR. AZEVEDO NEVES. 

Aprovada, por unanimidade. 

A descentralização de verba para o Agrupamento Dr. Azevedo Neves, no montante de 2.152,00 €, 

correspondente ao acerto de verbas e nos termos da Informação n.º 27909, de 19.03.2018, do 

DEDS/DIE. 

 

PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – ANO LETIVO 2017/2018 – 2.ª 

TRANCHE. 

Aprovada, por unanimidade. 

A descentralização da 2.ª tranche da verba para as entidades parceiras, no âmbito do protocolo de 

colaboração do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular, no montante de 82.296,40 € 

distribuída nos termos dos quadros constantes da Informação n.º 28505, de 20.03.2018, do DEDS/DIE. 

 



 4 

 

SIMAS - PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DESTINADA À EXECUÇÃO 

DOS COLECTORES DA AV. ENG.º BONNEVILLE FRANCO E DO FORTE DE SÃO JOÃO DAS MAIAS, EM 

OEIRAS – ADJUDICAÇÃO – RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), através dos quais: 

1. Autorizou a adjudicação da empreitada destinada à execução dos coletores da Av. Eng.º Bonneville 

Franco e do Forte de São João das Maias, em Oeiras, à empresa Mafrágua, Lda., pelo valor de 

435.074,34 €, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor, valor a suportar pelos SIMAS, enquanto entidade 

adjudicante, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 2.º do CIVA (inversão do sujeito passivo), pelo 

prazo de execução de 240 (duzentos e quarenta) dias, a realizar integralmente no ano de 2018, cujo 

valor de adjudicação é imputado ao sistema de coletores domésticos (395.917,66 €) e ao sistema de 

coletores pluviais (39.156,68 €). 

 

2. Aprovou a celebração do contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

 

3. Nomeou o Eng.º Gonçalo Machado como Coordenador de Segurança em Obra e Diretor de 

Fiscalização da mesma obra. 

 

SIMAS - PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS 

AOS CIRCUITOS DE DADOS E INTERNET – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar o ato do Conselho de Administração dos SIMAS, através do qual aprovou a minuta do contrato 

a celebrar com a empresa adjudicatária do procedimento.  

 

SIMAS - PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA A AQUISIÇÃO DE 7500 CONTADORES DE 

ÁGUA, CORRESPONDENTE A 6500 CONTADORES DN 15 E A 1000 CONTADORES DN 20 – ABERTURA 

– RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) e através dos quais: 
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a) Aprovou a abertura de procedimento por Concurso Público para a aquisição de 7500 contadores de 

água, correspondentes a 6500 contadores DN 15 e a 1000 contadores DN 20, pelo preço base de 

170.000,00 €, acrescido de IVA, com o prazo de entrega de 15 (quinze) dias e respetivas peças; 

 

b) Aprovou a composição e nomeou o júri do procedimento; 

 

c)  Aprovou o Gestor do Contrato, Eng.º Nuno Linares Luís; 

 

d) Aprovou a celebração de contrato escrito, nos termos do artigo 94.º do Código dos Contratos 

Públicos. 

 

SIMAS - “EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO NA AVENIDA FLORÊNCIO 

DOS SANTOS E RUAS ADJACENTES EM CAXIAS – OEIRAS.” – CP 09/2017 – RATIFICAÇÃO DO ATO DE 

LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO DOS TRABALHOS. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar o ato praticado pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), através do qual: 

Ratificou o ato de levantamento da suspensão dos trabalhos da empreitada destinada à “remodelação 

da rede de saneamento na Avenida Florêncio dos Santos e Ruas adjacentes, em Caxias – Oeiras – CP 

09/2017”, pela cessação da causa que determinou a ratificação do ato de suspensão dos trabalhos a 

partir de 26 de fevereiro, determinando estarem reunidas todas as condições necessárias ao recomeço 

dos trabalhos, consubstanciado no levantamento da suspensão da empreitada de obras públicas, 

lavrado em auto. 

 

SIMAS - PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DESTINADA AO 

PROLONGAMENTO DA REDE À ESTRADA DE ACESSO AO CEMITÉRIO DE QUELUZ, NA FREGUESIA DA 

VENTEIRA, NO CONCELHO DA AMADORA – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO – 

RATIFICAÇÃO.  

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar o ato do Conselho de Administração dos SIMAS, através do qual aprovou a minuta do contrato 

a celebrar com a empresa adjudicatária do procedimento.  

 

SIMAS - PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DESTINADA À 

SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS E RAMAIS EXISTENTES NA ZMC DOS QUARTÉIS, FREGUESIA DA 

VENTEIRA, CONCELHO DA AMADORA – ABERTURA – RATIFICAÇÃO. 
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Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) e através dos quais: 

a) Aprovou a abertura de procedimento por Concurso Público para a empreitada destinada à 

substituição de condutas e ramais existentes na ZMC dos Quartéis, na freguesia da Venteira, no 

concelho da Amadora, pelo preço base de 171.000,00 €, acrescido de IVA, valor a suportar pelos SIMAS, 

enquanto entidade adjudicante, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 2.º do CIVA (inversão do 

sujeito passivo), a executar no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, prevendo-se que a mesma 

decorra entre 2018 e 2019; 

 

b) Aprovou as peças do respetivo procedimento; 

 

c) Aprovou a composição e nomeou o júri do procedimento e a respetiva delegação de competências 

para todos os atos processuais inerentes ao procedimento em causa; 

 

d) Aprovou o Coordenador de Segurança em fase de projeto, Eng.º Gonçalo Serrão; 

 

e) Aprovou o Gestor do Contrato, Eng.º Bernardo Aboim. 

 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE ACESSO E DE ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO – ALTERAÇÃO – CONSULTA 

PÚBLICA. 

Aprovada, por maioria. 

1. O projeto de revisão do Regulamento Municipal de Acesso e de Atribuição de Habitação;  

 

2. Submeter o referido projeto de alteração do Regulamento Municipal de Acesso e de Atribuição de 

Habitação a consulta pública para recolha de sugestões, nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, pelo prazo de 30 dias a contar da publicação do 

projeto nos termos legais. 

REABILITA + - PROCESSO N.º 1/2018. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. A informação dos serviços n.º 511, de 06.03.2018, do DHRU; 

A candidatura ao REABILITA +, requerida pela administradora do condomínio do imóvel sito na Rua Dr. 

Francisco Sá Carneiro, n.º 32, na freguesia da Venteira, Amadora, de acordo com os seguintes valores: 

– Custo do orçamento da obra: 25.335,92 €; 
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– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 5.067,18 €. 

 

2. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada ao proponente da 

candidatura a partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no local, por 

técnicos municipais. 

 

REABILITA + - PROCESSO N.º 2/2018. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. A informação dos serviços 506/2018; 

A candidatura ao REABILITA +, requerida pela administradora do condomínio do imóvel sito na Rua 9 de 

Abril, n.º 29, na freguesia da Mina de Água, Amadora, de acordo com os seguintes valores: 

– Custo do orçamento da obra: 60.168,36 €; 

– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 12.033,67 €. 

 

2. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada ao proponente da 

candidatura a partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no local, por 

técnicos municipais. 

 

CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA 

AMADORA E A ACADEMIA DE ESGRIMA JOÃO GOMES, ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. A Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município da 

Amadora e a Academia de Esgrima João Gomes – Associação Desportiva, de acordo com o exposto na 

informação n.º 21315, de 06.03.2018, do DEDS; 

 

2. A transferência de verba no montante global de 3.600,00 €, a atribuir no âmbito do referido CPDD, 

para a Academia de Esgrima João Gomes – Associação Desportiva, nos termos da informação n.º 21315, 

de 06.03.2018, do DEDS; 

 
3. A atribuição do apoio não financeiro necessário à realização do Campeonato Nacional de Cadetes, 

Florete, Espada, Sabre, Masculino e Feminino - Individual e Equipas, nos termos da informação n.º 

21315, de 06.03.2018, do DEDS. 
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CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA 

AMADORA E O CLUBE DE NATAÇÃO DA AMADORA. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. A minuta do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo de Gestão de Piscinas Municipais e 

Desenvolvimento de Atividades Desportivas Aquáticas, a celebrar com o Clube de Natação da Amadora 

e nos termos da Informação n.º 24585, de 07.03.2018, do DEDS; 

 

2. A atribuição de apoio financeiro ao CNA, no valor de 96.250,00 € ao abrigo do referido CPDD. 

 

AMADORA BIKES 2018. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. A realização do programa desportivo Amadora Bikes 2018; 

 

2. A minuta do contrato-programa de desenvolvimento desportivo, a celebrar com o Grupo de 

Cicloturismo Estrelas da Amadora, com a atribuição do apoio não financeiro e financeiro no montante 

total de 3.000 €, nos termos das Cláusulas 3.º e 4.º do CPDD e da Informação n.º 29180, de 21.03.2018, 

do DEDS/DD. 

 

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL - APOIO ECONÓMICO. 

Aprovada, por unanimidade. 

O apoio económico no valor de 219,00 €, nos termos da informação n.º 27646, de 16.03.2018, do 

DEDS/DIS. 

 

PLANO MUNICIPAL DE POUPANÇA DE ÁGUA. 

Reprovada. 

1. A elaboração de um Plano Municipal de redução do consumo e desperdício de água em todos os 

equipamentos sobre os quais tem responsabilidade, substituindo torneiras, autoclismos e outros 

equipamentos por materiais mais eficientes; 

 

2. Em conjunto com as escolas do concelho, desenvolver ações de formação e sensibilização das 

crianças e das e dos encarregados de educação que incentivem a poupança de água no dia-a-dia; 
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3. Rever as práticas de gestão da água nas Piscinas Municipais, fomentando a poupança e a redução do 

desperdício e, sempre que possível, promova a reutilização da água utilizada nessas instalações, a qual 

pode ser usada nas lavagens de rua, no combate a incêndios e em tantas outras aplicações; 

 

4. Como reforço ao “Plano de redução dos sistemas de rega nos espaços públicos do concelho”, 

apresentado pelo executivo em Novembro de 2017, a revisão e reparação de todos os sistemas de rega 

dos espaços públicos, de modo a assegurar que a água é usada apenas para regar os espaços verdes e 

não as estradas e passeios contíguos; 

 

5. Como reforço ao “Plano de redução dos sistemas de rega nos espaços públicos do concelho”, 

apresentado pelo executivo em Novembro de 2017, a substituição dos sistemas de rega “por 

expressores” por mecanismos mais eficazes e que permitam reduzir o consumo de água, 

nomeadamente por sistemas de rega gota-a-gota, sempre que tal seja exequível a nível técnico; 

 

6. Em articulação com os SIMAS, a criação de um plano de colocação de contadores de água nos 

sistemas de rega das zonas verdes, existentes no Município, para que possam ser medidos e 

contabilizados fielmente os consumos municipais, desse bem essencial; 

 

7. A criação de um programa de estudo e possível recomposição das áreas verdes do concelho, por 

forma a reduzir a exigência de água para regar essas zonas. 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA O “EIXO ESTRUTURANTE VENDA NOVA/FALAGUEIRA” - EMPREITADA N.º 

45/2017 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS – RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar, nos termos e ao abrigo do n.º 3, do artigo 35.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

atual redação, o despacho proferido pela Senhora Presidente a 2 de abril de 2018 e através do qual foi 

aprovada a prorrogação do prazo para apresentação das propostas, por 10 dias.  

 

CONCURSO PÚBLICO PARA “CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS/PARQUE 

ESCOLAR MUNICIPAL – OBRAS DIVERSAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA” – EMPREITADA N.º 

6/2018 – RETIFICAÇÃO DE PEÇA DE CONCURSO. 

Aprovada, por unanimidade. 
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Nos termos e ao abrigo do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, a retificação do Anúncio de Concurso da 

empreitada número 06/2018, denominada “Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque 

Escolar Municipal – Obras Diversas de Impermeabilização e Pintura”, referente à não exigência de 

prestação de caução. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA “CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS/PARQUE 

ESCOLAR MUNICIPAL – ELETRICIDADE” – EMPREITADA N.º 7/2018 – RETIFICAÇÃO DE PEÇA DE 

CONCURSO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Nos termos e ao abrigo do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, a retificação do Anúncio de Concurso da 

empreitada número 07/2018, denominada “Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque 

Escolar Municipal – Eletricidade”, referente à não exigência de prestação de caução. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA “CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS/PARQUE 

ESCOLAR MUNICIPAL – DRENAGENS” – EMPREITADA N.º 8/2018 – RETIFICAÇÃO DE PEÇA DE 

CONCURSO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Nos termos e ao abrigo do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, a retificação do Anúncio de Concurso da 

empreitada número 08/2018, denominada “Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque 

Escolar Municipal – Drenagens”, referente à não exigência de prestação de caução. 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIO DE CÂMARA DE 13 DE ABRIL DE 2018 

DELIBERAÇÕES 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2017. 

Aprovada, por maioria. 

1. Nos termos e ao abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 

sua atual redação, os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2017; 

 

2. Submeter à Assembleia Municipal os referidos documentos de prestação de contas, para 

competente aprovação, atento o vertido na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, na sua atual redação. 
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INVENTÁRIO DE BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS – ANO 2017. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. Nos termos e ao abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 

sua atual redação, o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais; 

 

2. Submeter à Assembleia Municipal a presente deliberação, para competente apreciação, atento o 

vertido na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação. 

 

SIMAS – RELATÓRIO E CONTA DE 2017. 

Aprovada, por maioria. 

Submeter à Assembleia Municipal o Relatório e Conta de 2017 dos SIMAS, ao abrigo da alínea c) do 

artigo 18.º do Regulamento de Organização dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento 

dos Municípios de Oeiras e Amadora e para os efeitos da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro. 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 18 DE ABRIL DE 2018 

INFORMAÇÕES 

A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 

. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 82.254.416,66 €. 

 

O Vereador Luís Lopes deu conhecimento à Câmara da seguinte informação: 

. Receita relativa a Averbamentos de Alvará de Sepultura, referente ao mês de março de 2018, no valor 

de 12,18 €; 

 

O Vereador Vítor Ferreira deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 

. Receita relativa a Ocupação de Via Pública – Motivo de Obras, referente ao mês de março de 2018, no 

valor de 290.537,96 €; 

 

. Receita relativa a Ocupação de Via Pública – Empresas, referente ao mês de março de 2018, no valor 

de 897,60 €; 

 

. Receita relativa a Ocupação de Via Pública – Particulares, referente ao mês de março de 2018, no 

valor de 362,34 €; 

 

. Receita relativa a Publicidade – Empresas, referente ao mês de março de 2018, no valor de 2.925,84 €; 
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. Receita relativa a Fichas Técnicas/Plantas/Averbamentos - Particulares, referente ao mês de março de 

2018, no valor de 826,29 €; 

 

. Receita relativa a Fichas Técnicas/Plantas/Averbamentos - Empresas, referente ao mês de março de 

2018, no valor de 1.746,54 €; 

 

. Receita relativa a Licenças de Utilização - Particulares, referente ao mês de março de 2018, no valor 

de 872, 24 €; 

 

. Receita relativa a Licenças de Construção, Alterações e Prorrogações de Prazo – Empresas, referente 

ao mês de março de 2018, no valor de 1.970,36 €; 

 

. Receita relativa a Licenças de Construção, Alterações e Prorrogações de Prazo – Particulares, 

referente ao mês de março de 2018, no valor de 41.836,59 €; 

 

. Receita relativa a Apreciação de Pedidos – Particulares, referente ao mês de março de 2018, no valor 

de 856,90 €; 

 

. Receita relativa a Apreciação de Pedidos – Empresas, referente ao mês de março de 2018, no valor de 

1.191,03 €; 

 

. Receita relativa a Infraestruturas Urbanísticas - Particulares, referente ao mês de março de 2018, no 

valor de 2.991,69 €;  

 

. Receita relativa a Dísticos de Estacionamento, referente ao mês de março de 2018, no valor de 714,60 

€;  

 

. Receita relativa a Táxis, referente ao mês de março de 2018, no valor de 32,81 €; 

 

. Receita relativa a Inspeção de Elevadores – Empresas, referente ao mês de março de 2018, no valor de 

21.013,02 €; 

 

. Receita relativa a Inspeção de Elevadores – Particulares, referente ao mês de março de 2018, no valor 

de 618,03 €; 
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. Receita relativa a Mera Comunicação prévia de Instalação de Estabelecimento – Empresas, referente 

ao mês de março de 2018, no valor de 797,04 €; 

 

. Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Modificação de Estabelecimento – Empresas, 

referente ao mês de março de 2018, no valor de 277,16 €; 

 

. Receita relativa a Mera Comunicação prévia de Instalação de Estabelecimento – Particulares, 

referente ao mês de março de 2018, no valor de 1.328,40 €; 

 

. Receita relativa a Mera Comunicação prévia de Modificação de Estabelecimento – Particulares, 

referente ao mês de março de 2018, no valor de 900,77 €; 

 

. Receita relativa a Mera Comunicação prévia de Ocupação de Espaço Público – Empresas, referente ao 

mês de março de 2018, no valor de 1.726,92 €; 

 

. Receita relativa a Mera Comunicação prévia de Ocupação de Espaço Público – Particulares, referente 

ao mês de março de 2018, no valor de 398,52 €; 

 

. Receita relativa a Ocupação de Espaço Público – Empresas, referente ao mês de março de 2018, no 

valor de 28,00 €; 

 

. Receita relativa a Averbamentos de Ocupação de Espaço Público, referente ao mês de março de 2018, 

no valor de 12,18 €; 

 

. Receita relativa a Ocupação de Espaço Público – Empresas, referente ao mês de março de 2018, no 

valor de 1.788,36 €; 

 

. Receita relativa a Ocupação de Espaço Público – Particulares, referente ao mês de março de 2018, no 

valor de 1.244,69 €; 

 

. Relação de Licenças de Construção, referente ao mês de março de 2018 (n.ºs 8, 10 a 12); 

 

. Relação de Licenças de Utilização, referente ao mês de março de 2018 (n.ºs 11 a 21); 

 

. Relação de Licença de Alteração, referente ao mês de março de 2018 (n.º 9); 
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. Relação de Licença de Ocupação de Via Pública, referente ao mês de março de 2018 (n.º 13). 

 

DELIBERAÇÕES 

PROC. N.º 68073/16 (REQ. 100354/16) – REQUERENTE: NEXTPLACE – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS – 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 13/79 – INFORMAÇÃO PRÉVIA RELATIVA A ALTERAÇÃO À LICENÇA DE 

LOTEAMENTO – APÓS DISCUSSÃO PÚBLICA. 

Aprovada, por maioria. 

1. O pedido de informação prévia, apresentado no requerimento n.º 100354, de 12 de dezembro de 

2016, pela requerente, NEXTPLACE-Investimentos Imobiliários, Lda., nos termos do artigo 16.º do 

Decreto-Lei 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, para os efeitos do disposto no artigo 17.º 

do mesmo diploma legal. 

 

2. Comunicar à requerente que o subsequente procedimento de controlo prévio aplicável é a 

comunicação prévia. 

 

PROC. N.º 723-PL/72 (REQ. 49284/17) – REQUERENTE: JOSÉ PIRES TAVARES – ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO N.º 13/79 – ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO – APÓS DISCUSSÃO PÚBLICA. 

Aprovada, por unanimidade. 

A alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 13/79, nos termos do requerimento n.º 

49284, datado de 7 de junho de 2017, efetuado pelo requerente José Pires Tavares, nos termos do 

artigo 27.º do Decreto-Lei 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, dando lugar a aditamento 

ao mencionado alvará de loteamento, e posterior comunicação à Conservatória do Registo Predial 

competente, para efeitos de averbamento ao abrigo do n.º 7 do mesmo artigo e diploma legal. 

 

PROC. N.º 152-PL/81 (REQTOS. 105520/17 E 105525/17) – REQUERENTE: ÁLVARO CARLOS PEREIRA 

CANEÇAS – LIBERTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. A libertação da garantia bancária n.º 176 886, emitida pelo Banco Espirito Santo, ora Novo Banco, no 

valor de 28.447,39 €, garantia prestada no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 1/85, referente ao 

Processo de Loteamento n.º 152-PL/81, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 e do n.º 5 do artigo 54.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação e na sequência dos autos de receção 

definitiva. 
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2. Comunicar à respetiva entidade bancária e ao requente o teor da presente deliberação. 

 

PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS. 

Aprovada, por unanimidade. 

O Plano de Prevenção e Gestão de Riscos, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas (PPGRCIC) do 

Município da Amadora. 

 

TRANSPORTE ESCOLAR – AGRUPAMENTO AMADORA OESTE – 2.ª DESCENTRALIZAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

A descentralização da verba no valor total de 2.423,16 €, para o Agrupamento Amadora Oeste no 

âmbito do transporte escolar, e nos termos enunciados na informação dos serviços com o n.º 31466, de 

28.03.2018, do DEDS. 

 

IPSS GESTORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS – ANO LETIVO 2017/2018 – 2.ª TRANCHE. 

Aprovada, por unanimidade. 

A transferência de verba para as IPSS´s gestoras das Creches Municipais, no montante total de 

102.028,12 €, e nos termos constantes do quadro da informação n.º 32135, de 02.04.2018, do DEDS. 

 

 

 

PROGRAMA “APRENDER & BRINCAR” ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA - ANO LETIVO 2017/2018 – 

DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA ENTIDADES PARCEIRAS – 2.ª TRANCHE. 

Aprovada, por unanimidade. 

A descentralização de verba para as entidades gestoras do Programa Aprender & Brincar – Programa de 

Atividades de Apoio à Família, no montante total 54.618,00 €, nos termos do quadro constante da 

Informação n.º 31350, de 28.03.2018, do DEDS. 
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SIMAS - PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DESTINADA À 

REMODELAÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS NA RUA AUGUSTO GIL E NA ESTRADA DA 

SERRA DA MIRA, NA FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA, NO CONCELHO DA AMADORA – ADJUDICAÇÃO – 

RATIFICAÇÃO.  

Aprovada, por maioria. 

Ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), através dos quais: 

1. Autorizou a adjudicação da empreitada destinada à remodelação de coletores domésticos e pluviais 

na Rua Augusto Gil e na Estrada da Serra da Mira, na freguesia da Mina de Água, no concelho da 

Amadora, à empresa Olico, Lda., pelo valor de 297.016,39 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, valor 

a suportar pelos SIMAS, enquanto entidade adjudicante, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 2.º do 

CIVA (inversão do sujeito passivo), pelo prazo de execução de 300 (trezentos) dias, a executar nos anos 

de 2018 e 2019 da seguinte forma: 

Ano 2018 

Coletores domésticos – 185.319,23 € 

Coletores pluviais – 20.362,04 € 

Ano 2019 

Coletores domésticos – 82.292,96 € 

Coletores pluviais – 9.042,16 €. 
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2. Aprovou a celebração do contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

 

SIMAS - ABATE/ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS – RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) e relativa à alienação dos bens móveis constantes 

na informação n.º INT-SIMAS/2018/3236, de 20.03.2018. 

 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A CONTRATAÇÃO, EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM 

FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO INCERTO, DE 3 TÉCNICOS SUPERIORES – ÁREA DE PSICOLOGIA E ÁREA 

DE SERVIÇO SOCIAL. 

Aprovada, por unanimidade. 

A proposta de abertura de procedimento concursal comum de recrutamento, para ocupação de 2 (dois) 

postos de trabalho da carreira de Técnico Superior, na categoria de Técnico Superior (área de Psicologia) 

e para ocupação de 1 (um) posto de trabalho da carreira de Técnico Superior, na categoria de Técnico 

Superior (área de Serviço Social), para a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas a termo incerto. 

 

REGULAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS – REABILITA + - 

ALTERAÇÃO – CONSULTA PÚBLICA. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. O projeto de revisão do Regulamento do Programa Municipal de Apoio à Realização de obras – 

Reabilita + e modelos de candidatura;  

 

2. Submeter o referido projeto de alteração do Regulamento do Programa Municipal de Apoio à 

Realização de obras – Reabilita + e modelos de candidatura a consulta pública para recolha de 

sugestões, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, pelo prazo de 30 dias a contar da publicação do projeto nos termos legais. 

 

REGULAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS – REABILITA PLUS - 

ALTERAÇÃO – CONSULTA PÚBLICA. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. O projeto de revisão do Regulamento do Programa Municipal de Apoio à Realização de obras – 

Reabilita Plus e modelos de candidatura;  
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2. Submeter o referido projeto de alteração do Regulamento do Programa Municipal de Apoio à 

Realização de obras – Reabilita Plus e modelos de candidatura a consulta pública para recolha de 

sugestões, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, pelo prazo de 30 dias a contar da publicação do projeto nos termos legais. 

 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA - APOIO PARA 

MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO DE AR RESPIRÁVEL - POWER COMPRESSOR. 

Aprovada, por unanimidade. 

O pagamento da verba de 754,61 €, correspondente ao valor total da manutenção do compressor de 

alta pressão para ar respirável instalado no quartel dos Bombeiros da Amadora. 

 

CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO A CELEBRAR COM A FEDERAÇÃO 

PORTUGUESA DE PENTATLO MODERNO - AMADORA PENTATLO 2018. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. A proposta de Programa de Desenvolvimento Desportivo Amadora Pentatlo 2018, bem com a minuta 

do CPDD Amadora Pentatlo 2018, com as alterações propostas no parecer n.º 70/RF/18,  de 10.04.2018, 

do DAG/GAJ; 

 

2. A atribuição de comparticipação municipal à FPPM, no valor de 3.000 €, nos termos da Cláusula 2.º 

do CPDD, constante da Informação n.º29477, de 22.03.2018, dos DEDS/DD; 

 

3. A atribuição de apoio não financeiro à FPPM nos termos da Cláusula 3ª CPDD, constante da 

Informação n.º 29477, de 22.03.2018, dos DEDS/DD. 

 

SISTEMA TELEFÓNICO DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE NO MUNICÍPIO (STAPA) – APOIO NO ÂMBITO 

DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA – 2.º TRIMESTRE 

DE 2018. 

Aprovada, por unanimidade. 

Atribuir à Santa Casa da Misericórdia da Amadora (SCMA) a comparticipação municipal no valor global 

de 9.719,79 €, nos termos da Informação n.º 32298, de 02.04.2018, do DEDS/DIS. 
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33.ª EDIÇÃO DO TORNEIO "CIDADE DA AMADORA" EM ATLETISMO. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. A realização da 33.ª Edição do Torneio “Cidade da Amadora”; 

 

2. O Programa Desportivo e o Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com vista à atribuição 

de apoio financeiro e não financeiro às seguintes entidades: SFRAA, Clube Desportivo Estrela, 

Desportivo Operário do Rangel, Grupo Desportivo Recreativo da Reboleira, Sporting Clube da Reboleira 

e Damaia e CNA, nos termos na Informação n.º 21730, de 06.03.2018, do DEDS/DD. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA “EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A MELHORIA DE ACESSIBILIDADE EM MODOS 

SUAVES AOS INTERFACES DE TRANSPORTES PÚBLICOS E QUALIFICAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS – 

LOTE 1 E LOTE 2” - EMPREITADA N.º 34/2017 – MINUTA DE CONTRATO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, a minuta de contrato, a 

celebrar com a FLORINDO RODRIGUES JÚNIOR & FILHOS, LDA., entidade adjudicatária do procedimento 

de Concurso Público da empreitada número 34/2017, denominada “Execução de Obras para a melhoria 

de acessibilidade, em modos Suaves, aos Interfaces de Transportes Públicos e Qualificação de Percursos 

Pedonais”. 

 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE ATIVIDADES 

MUNICIPAIS) E ORÇAMENTO DE 2018 – 3.ª MODIFICAÇÃO. 

Aprovada, por maioria. 

A 3.ª modificação às GOP’S, PPI e PAM e ao Orçamento da Despesa, referente ao ano de 2018. 

 

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 26 DE ABRIL DE 2018 

INFORMAÇÕES 

A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 

. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 82.040.014,70 €. 

 

MOÇÃO RELATIVA A SAUDAÇÃO AO 25 DE ABRIL E AO 1º DE MAIO. 

Aprovada, por maioria. 

Saudar o 25 de Abril e as comemorações realizadas a nível nacional e local e o dia do Trabalhador no 1º 

de Maio, como momentos determinantes da história do povo português na garantia e prossecução das 

liberdades e direitos de todos e todas. 
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DELIBERAÇÕES 

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL - APOIO ECONÓMICO. 

Aprovada, por unanimidade. 

O apoio económico no valor de 154,00 €, nos termos da informação n.º 36571, de 13.04.2018, do 

DEDS/DIS. 

 

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL - APOIO ECONÓMICO. 

Aprovada, por unanimidade. 

O apoio económico no valor de 276,24 €, nos termos da informação n.º 36578, de 13.04.2018, do 

DEDS/DIS. 

 

EDITAIS 

 

EDITAL 

CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora, faz público, que nos 

termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo do 

disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 

01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município da 

Amadora e a Academia de Esgrima João Gomes – Associação Desportiva, o qual se encontra disponível 

em “www.cm-amadora.pt/municipio/editais-avisos-comunicados/contratos-programa-ed“ para consulta. 

Para constar e para os devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser 

publicitados nos lugares de estilo. 

E eu, Arlindo Pinto (Assinatura ilegível), Diretor do Departamento de Administração Geral, o subscrevi. 

Paços do Município da Amadora, 9 de abril de 2018. 

A Presidente, 

Assinatura ilegível 

Carla Tavares 

 
EDITAL 

CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora, faz público, que nos 

termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo do 

disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 

01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município da 

http://www.cm-amadora.pt/municipio/editais-avisos-comunicados/contratos-programa-ed
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Amadora e o Clube de Natação da Amadora, o qual se encontra disponível em “www.cm-

amadora.pt/municipio/editais-avisos-comunicados/contratos-programa-ed“ para consulta. 

Para constar e para os devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser 

publicitados nos lugares de estilo. 

E eu, Arlindo Pinto (Assinatura ilegível), Diretor do Departamento de Administração Geral, o subscrevi. 

Paços do Município da Amadora, 18 de abril de 2018. 

A Presidente, 

Assinatura ilegível 

Carla Tavares 

 

EDITAL 

CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora, faz público, que nos 

termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo do 

disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 

01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município da 

Amadora e o Grupo de Cicloturismo Estrelas da Amadora, o qual se encontra disponível em “www.cm-

amadora.pt/municipio/editais-avisos-comunicados/contratos-programa-ed“ para consulta. 

Para constar e para os devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser 

publicitados nos lugares de estilo. 

E eu, Arlindo Pinto (Assinatura ilegível), Diretor do Departamento de Administração Geral, o subscrevi. 

Paços do Município da Amadora, 23 de abril de 2018. 

A Presidente, 

Assinatura ilegível 

Carla Tavares 
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