
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 7 DE JUNHO DE 2017 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter a discussão pública, por um 

prazo de 15 dias os projetos de loteamento das AUGI´s dos Bairros do Casal Branco e do 

Casal da Mira do Meio, nos termos conjugados do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da LAUGI, 

e do n.º 5 do artigo 7.º do RJUE. – Discussão Pública. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou 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 

Presidente através do qual aprovou as retificações ao ponto 6.2 do convite e à alínea g) do 

n.º 2 da cláusula 3.ª e aos n.ºs 1, 4 e 5 da cláusula 4.ª, ambas constantes da parte II do 

caderno de encargos, e a prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas, 

por um período de 9 dias, no âmbito do Procedimento ao Abrigo do Acordo Quadro para 

Seleção de Fornecedores de Combustíveis Rodoviários através da CCE-AML. – Ratificação 

de Ato. 

 

Relativamente ao Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a três residentes do 

Município, em situação de comprovada carência económica. - Regulamento Municipal do 

Fundo de Coesão Social. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, nos termos e ao abrigo da alínea c) do artigo 17.º do Regulamento de 

Organização dos SIMAS, e para os efeitos das alíneas a) e o) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, a 1.ª Revisão Orçamental dos SIMAS 

/2017, a qual contempla Modificações no Orçamento da Receita, da Despesa, PPI e 

Aplicação de Parte do Saldo de Gerência Anterior, bem como o novo Mapa de Pessoal dos 

SIMAS. – SIMAS - 1.ª Revisão Orçamental. 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato do Conselho de Administração dos SIMAS, 

através do qual aprovou a aplicação de parte dos valores da Conta de Resultados 

Transitados, e submeteu a presente deliberação à Assembleia Municipal para aprovação ao 

abrigo do disposto no Ponto 2.7.3.1. do POCAL. – SIMAS - Resultados Transitados – 

Ratificação de Ato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram ratificados os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos SIMAS, através dos quais adjudicou o procedimento ao abrigo de acordo 

quadro celebrado entre a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública 

(eSPap) e os vários parceiros comerciais da Microsoft, para licenciamento da utilização de 

produtos Microsoft à empresa adjudicada, o valor adjudicado, com um prazo de execução 

de 36 (trinta e seis) meses, a desenvolver nos anos de 2017, 2018 e 2019, e aprovou a 

celebração de contrato escrito. – SIMAS – Adjudicação – Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos SIMAS, através dos quais autorizou a abertura de procedimento por 

concurso público com publicidade internacional para o fornecimento contínuo de 

combustíveis líquidos e acessórios através de cartões magnéticos para a frota automóvel 

dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora, por um período de 18 meses, com início a 

1 de novembro de 2017, preço base do procedimento, repartição plurianual de despesa para 

os anos de 2017, 2018 e 2019, aprovou as peças do mencionado procedimento, nomeou o 

respetivo júri com delegação das competências para todos os atos processuais que lhe são 

inerentes e aprovou a celebração de contrato escrito. – SIMAS – Abertura de 

Procedimento - Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram ratificados os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos SIMAS e através dos quais autorizou a abertura de procedimento por 

concurso público para a empreitada destinada ao prolongamento da rede de água à estrada 

de acesso ao cemitério de Queluz, na freguesia da Venteira, no concelho da Amadora, 

preço base do procedimento, valor acrescido de IVA a suportar pelos SIMAS, enquanto 

entidade adjudicante, (inversão do sujeito passivo), a executar no prazo máximo de 120 

(cento e vinte) dias, prevendo-se que decorra nos anos de 2017 e 2018, sendo os valores 

do procedimento sujeitos ao regime de inversão do sujeito passivo, e aprovou as peças do 

procedimento, a composição e nomeou o júri do procedimento e respetiva delegação de  



 

 

 

competências para todos os atos processuais que lhe são inerentes. - SIMAS – Abertura de 

Procedimento - Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato praticado pelo Conselho de Administração 

dos SIMAS, pelo qual aprovou a alienação de bens móveis. – SIMAS – Alienação de Bens 

– Ratificação de Ato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas as Fichas de Procedimentos de 

Segurança elaboradas pela empresa adjudicada, no âmbito da Empreitada n.º 4/2017, 

designada por Requalificação de Espaços Urbanos/Espaços Verdes 2017/2018 – Zona 

Centro. - Fichas de Procedimentos de Segurança. 

 

A Câmara Municipal da Amadora indeferiu dois pedidos de indemnização, efetuados pelos 

proprietários, por danos alegadamente ocorridos nas viaturas. - Pedidos de Indemnização. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a revogação da deliberação tomada na 

reunião ordinária de 2 de setembro de 2015 (Proposta n.º 476/2015), e submetida a 

deliberação da Assembleia Municipal. 

Foi aprovada a constituição do edifício em propriedade horizontal e o consequente registo 

do edifício, composto por dez frações A, B, C, D, E, F, G, H, I e J e zonas comuns, bem 

como, a promoção de todas as diligências necessárias ao registo e submeter à Assembleia 

Municipal a revogação da deliberação supra identificada. 

Foi ainda deliberado submeter ao abrigo das disposições conjugadas na alínea ccc) do n.º 1 

do artigo 33.º e da alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 

sua atual redação, à Assembleia Municipal a afetação ao domínio público municipal de 7m² 

destinados a passeios (Av. D. José I) e 181,50m² destinados a parque de estacionamento 

público (Praceta Júlio da Conceição), integrantes do prédio descrito na 2.ª Conservatória do 

Registo Predial da Amadora/Reboleira sob o n.º 732/20111019 e inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 2501, sito na Av. D. José I n.º 65, na freguesia das Águas Livres, no 

Município da Amadora. – Revogação de Deliberação – Afetação de Área ao Domínio 

Público Municipal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de procedimento concursal comum de 

recrutamento, para ocupação de 1 (um) posto de trabalho da carreira de Assistente Técnico,  



 

 

 

na categoria de Assistente Técnico (medições e orçamentos), para a constituição de vínculo 

de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado. – Procedimento Concursal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação das obras, no âmbito 

do Programa Reabilita + requerido por Hermenegildo Dias Matias, na qualidade de 

administrador do condomínio do imóvel sito na Rua Adelino Amaro da Costa, n.º 3, na 

freguesia da Venteira, na Amadora. - Reabilita + 14/2016. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação das obras, no âmbito do 

Programa Reabilita + requerido por Jorge Gomes Pinheiro, na qualidade de representante 

legal do imóvel sito na Rua Joaquim Tim Tim Sitima, Lote 955-Parcela 99, n.º 24, na 

freguesia da Encosta do Sol, na Amadora. - Reabilita + 10/2017. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação das obras, no âmbito 

do Programa Reabilita + requerido por Isidro Maria Rodrigues, na qualidade de 

administrador do condomínio do imóvel sito na Avenida Marquês de Pombal, n.º 1 e 1 A, na 

freguesia da Mina de Água, na Amadora. - Reabilita + 11/2017. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba para as entidades 

gestoras do Programa Aprender & Brincar – Programa de Atividades de Apoio à Família, 

para permitir desenvolver as componentes educativas do programa em causa. - Programa 

Aprender & Brincar – Programa de Atividades de Apoio à Família. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do Contrato de Comodato, a 

celebrara entre o Município da Amadora e a Associação de Solidariedade Social Vencer, 

Casal Popular da Damaia, para a cedência das instalações da Creche Municipal da Atalaia. 

– Contrato Comodato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as minutas de contratos, nos termos do n.º 1 do 

artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, referentes, respetivamente, às empreitadas 

n.º 4/17, designada por Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2017/2018 – Zona Centro, n.º 8/17, 

designada por Requalificação de Pavimentos 2017/2018 – Zona Sul, n.º 10/2017 designada  

 



 

 

 

por Escola Mães de Água – Execução de Obra e n.º 11/2017, designada por EB 2+3 Miguel 

Torga – Execução de Obra. – Minutas de Contratos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi indeferido o pedido de indemnização requerido por 

uma requerente, em virtude em virtude de uma queda na via pública. – Pedido de 

Indemnização. 

 

 

 

 

 

 


