
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 16 DE MAIO DE 2018 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado, nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 

35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, o despacho 

proferido pela Presidente a 24.04.18, através do qual autorizou a substituição extraordinária 

dos representantes do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, na 

reunião ordinária que teve lugar no dia 26 de abril do ano em curso. - Representantes do 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Miguel Torga – Ratificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aplicar o Resultado Líquido do Exercício de 

2017, no montante de 12.592.442,22 €, na conta de “Resultados Transitados”, bem como 

aplicar os Resultados Transitados, após transferência do Resultado Líquido do Exercício de 

2017, no montante de 11.995.160,93 € na conta 571 “Reservas Legais”. 

Foi ainda deliberado submeter a aludida deliberação, ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, conjugado com o Ponto 2.7.3.1 do 

POCAL, à aprovação da Assembleia Municipal. – Resultados Transitados. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter a discussão pública, ao abrigo 

do n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de setembro, na sua atual redação, 

pelo prazo de 10 dias, o pedido de alteração à licença da operação de loteamento titulada 

pelo Alvará de Loteamento n.º 4/03, requerida por GEMG – Caixa Económica Montepio 

Geral. – Alteração Alvará de Loteamento – Discussão Pública. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou e submeteu ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/_2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, e do n.º 1 do artigo 

13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, a delimitação da Área de Reabilitação 

Urbana (ARU) da Amadora (Redelimitação), à aprovação da Assembleia Municipal. - Área 

de Reabilitação Urbana (ARU) da Amadora (Redelimitação). 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a descentralização de uma verba para os 

Agrupamentos de Escolas de Alfornelos e Fernando Namora, no âmbito do Protocolo de 

Colaboração para Apoio ao Funcionamento das Escolas Públicas do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico e Jardim de Infância. - Protocolo de Colaboração para Apoio ao Funcionamento 

das Escolas Públicas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância. 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a minuta de protocolo de cooperação, a 

celebrar entre o Comité Olímpico de Portugal e a Câmara Municipal da Amadora, no âmbito 

do Programa de Educação Olímpica. – Protocolo de Cooperação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou 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 aprovou a abertura de procedimento por 

concurso público para a empreitada destinada à substituição de condutas e ramais 

existentes na ZMC da Câmara Municipal da Amadora, freguesia da Mina de Água, concelho 

da Amadora, a executar no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a decorrer entre 2018 

e 2019, as peças do respetivo procedimento, a composição do júri do procedimento e 

respetiva delegação de competências para todos os atos processuais inerentes ao 

procedimento em causa, celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 

94.º do Código dos Contratos Públicos, bem como nomeou o coordenador de segurança em 

fase de projeto e o gestor do contrato. – SIMAS - Abertura de Procedimento por 

Concurso Público para a Empreitada Destinada à Substituição de Condutas e Ramais 

Existentes na ZMC da Câmara Municipal da Amadora, Freguesia da Mina de Água, 

Concelho da Amadora – Ratificação de Atos. 

 

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

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS), através dos quais aprovou a abertura de procedimento por 

concurso público para a empreitada destinada à substituição das redes de saneamento no 

Alto da Barra em Oeiras – 2.ª Fase, a executar no prazo máximo de 90 dias (ano 2018), as 

peças do respetivo procedimento, a composição do procedimento e a respetiva delegação 

de competências para todos os atos processuais inerentes ao procedimento em causa, a 

celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos 

Contratos Públicos, nomeou a coordenadora de segurança em fase de projeto e o gestor do  



 

 

 

contrato. – SIMAS - Abertura de Procedimento por Concurso Público para a 

Empreitada Destinada à Substituição das Redes de Saneamento no Alto da Barra em 

Oeiras – 2.ª Fase, - Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou 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 aprovou a abertura de procedimento por 

concurso público para a empreitada destinada à remodelação/instalação de redes de 

drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, na Rua das Fontainhas, freguesia da 

Falagueira-Venda Nova, concelho da Amadora, a executar no prazo máximo de 180 dias 

(ano 2018), as peças do respetivo procedimento, a composição do júri do procedimento e a 

respetiva delegação de competências para todos os atos processuais inerentes ao 

procedimento em causa, celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 

94.º do Código dos Contratos Públicos, nomeou o coordenador de segurança em fase de 

projeto e o gestor do contrato. – SIMAS - Abertura de Procedimento por Concurso 

Público para a Empreitada Destinada à Remodelação/Instalação de Redes de 

Drenagem de Aguas Residuais Domésticas e Pluviais, na Rua das Fontainhas, 

Freguesia da Falagueira-Venda Nova - Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o ato do Conselho de Administração dos 

Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora 

(SIMAS), através do qual aprovou a minuta do contrato a celebrar com a empresa 

adjudicatária do procedimento por concurso público para a empreitada destinada a 

instalação ou substituição de redes de abastecimento de água e ramais de ligação no 

concelho da Amadora. – SIMAS – Minuta de Contrato - Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), 

através do qual aprovou a minuta do contrato a celebrar com a empresa adjudicatária do 

procedimento por concurso público para a prestação de serviços destinados à manutenção 

evolutiva e assistência técnica à solução de SIG G/Interaqua e Solução Aquafield. - SIMAS 

– Minuta de Contrato - Ratificação de Ato. 

 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o ato do Conselho de Administração dos 

Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora  

(SIMAS), através do qual aprovou a minuta do contrato a celebrar com a empresa 

adjudicatária do procedimento por concurso público para a empreitada destinada à duplica- 

ção de um troço do Caneiro da Falagueira, na zona do Bairro do Bosque, no concelho da 

Amadora. – SIMAS – Minuta de Contrato - Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a consolidação da mobilidade 

intercarreiras/intercategorias dos trabalhadores dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), identificados na P.D. n.º 154-

SIMAS/2018. – SIMAS - Consolidação da Mobilidade Intercarreiras/Intercategorias dos 

Trabalhadores. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado nos termos do n.º 3 do artigo 2.º e n.º 2 

do artigo 3.º da Lei n.º 112/2017 de 29 de dezembro, o reconhecimento de que as funções 

exercidas na CMA na área do atendimento telefónico, por dois trabalhadores, 

correspondentes a necessidades permanentes de serviço, e que o vinculo detido pelos 

mesmos é inadequado e que se enquadram no âmbito do previsto no Programa de 

Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários.  

Foi ainda autorizado a abertura de procedimento concursal, para ocupação de dois postos 

de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo 

indeterminado, na área de atendimento telefónico e deliberado a cessação do procedimento 

concursal aberto por aviso publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 62 em 28 de 

março de 2018, nos termos do n.º 2 do artigo 38,º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de 

janeiro, com fundamento na alteração dos pressupostos que deram origem à abertura do 

mesmo, considerando que o posto de trabalho colocado a recrutamento deve ser ocupado 

no âmbito da Lei n.º 112/2017 de 29 de dezembro. – Procedimento Concursal. 

 

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

Programa Reabilita + requerida por Isabel Maria Neto Bruno Mendonça, na qualidade de 

administradora do condomínio do imóvel sito na Rua Públia Hortência de Castro, n.º 2, na 

freguesia da Encosta do Sol, na Amadora. - Reabilita + 05/2018. 

 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a proposta de Programa de Desenvolvimento 

Desportivo Centro de Marcha e Corrida da Amadora, bem como a minuta do Contrato Pro- 

grama de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre a Câmara Municipal da Amadora e a 

Federação Portuguesa de Atletismo. 

Foi ainda aprovado a comparticipação financeira para a referida Federação, no âmbito do 

supramencionado Contrato Programa. - Programa de Desenvolvimento Desportivo 

Centro de Marcha e Corrida da Amadora – Contrato Programa. 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovado a minuta de Acordo de Parceria a celebrar entre o 

Município da Amadora e o Clube Português de Banda Desenhada, bem como atribuir apoio 

financeiro ao aludido Clube no âmbito do referido instrumento jurídico. - Acordo de 

Parceria. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Contrato de Arrendamento a celebrar 

entre o Município da Amadora e a ARQA – Associação de Arqueologia e Proteção do 

Património da Amadora, no âmbito do desenvolvimento de atividades arqueológicas e de 

proteção do património. - Contrato de Arrendamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura de concurso público para a 

empreitada designada Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar 

Municipal – Carpintaria e Pinturas, com o prazo máximo de execução de 420 (quatrocentos 

e vinte) dias, as peças do procedimento ao abrigo da alínea b) dos n.ºs 1 e 2 do artigo 40.º 

do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

Foi ainda aprovado a nomeação do júri ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do CCP, bem como 

delegar no júri os procedimentos enunciados no n.º 2 do artigo 69.º e no n.º 1 do artigo 109.º 

do CCP, na alínea a) do n.º 5 do artigo 50.º do CCP e nomear o Coordenador de Segurança 

Obra. - Abertura de Concurso Público para a Empreitada Designada Conservação e 

Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal – Carpintaria e 

Pinturas. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou a não aceitação dos erros e omissões ao abrigo 

do n.º 5 do artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos, e a prorrogação do prazo para 

apresentação das propostas, no mínimo, por período equivalente ao do atraso verificado até  

 



 

 

 

à comunicação da ata do júri aos interessados e concomitante publicitação da decisão de 

não aceitação de erros e omissões, no âmbito da empreitada destinada à execução da obra 

para a realização da Requalificação Urbana da Rua das Fontainhas. - Empreitada Destina- 

da à Execução da Obra para a Realização da Requalificação Urbana da Rua das 

Fontainhas – Erros e Omissões. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a não aceitação dos erros e omissões 

contidas na lista apresentada pelo interessado, ao abrigo do n.º 5 do artigo 50.º do Código 

dos Contratos Públicos, e a prorrogação do prazo para apresentação das propostas, no 

mínimo, por período equivalente ao do atraso verificado até à comunicação da ata do júri 

aos interessados e concomitante publicitação da decisão de não aceitação de erros e 

omissões, no âmbito da empreitada destinada à execução da obra para a realização de 

Percursos Pedonais entre o Interface da Reboleira e o Pólo Empregador e de Formação da 

Zona Industrial da Venda Nova – Execução de Obra. - Empreitada Destinada à Execução 

da Obra para a Realização de Percursos Pedonais entre o Interface da Reboleira e o 

Pólo Empregador e de Formação da Zona Industrial da Venda Nova – Execução de 

Obra. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a tabela referente à comparticipação familiar no 

que respeita aos valores das mensalidades, a aplicar nas Creches Municipais de gestão 

municipal – Romã e A-da-Beja para o Ano Letivo 2018/2019. – Creches Municipais. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi autorizado a isenção de taxas devidas pela 

inumação de cinco cadáveres de indigentes adultos. - Isenção de Taxas. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Programa de Férias Sub 15 2018, bem 

como as atividades a realizar e todos os apoios não financeiros. 

O aludido programa tem como objetivo dinamizar, em parceria com outras entidades, 

atividades de caráter lúdico, cultural, desportivo e de aventura, pretendendo-se promover o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais, contribuindo para uma boa prática de 

hábitos de vida saudáveis com momentos de lazer, divertimento e socialização entre os 

participantes. - Programa de Férias Sub 15 2018. 

 

 



 

 

 

No âmbito do projeto AmaSénior-Apoio Alimentar, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovado a comparticipação financeira, para as instituições parceiras do projeto, a saber, 

AFID, SCMA e SFRAA. - Projeto AmaSénior-Apoio Alimentar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Programa AmaSenior – Lazer 2018, a 

minuta do Acordo de Parceria a celebrar entre esta Edilidade e a URPIA, para a 

concretização do aludido programa, e a respetiva comparticipação municipal. - Programa 

AmaSenior – Lazer 2018. 

 

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

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a um residente do 

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

Fundo de Coesão Social. 

 

No âmbito do II Plano Municipal para a Integração de Migrantes da Amadora, foi aprovado 

atribuir uma comparticipação financeira à Associação de Solidariedade Social Alto da Cova 

da Moura (ASSACM) e a Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e 

de Saúde (AJPAS). - II Plano Municipal para a Integração de Migrantes da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Programa de Férias 16+, referente ao ano de 

2018, bem como o plano de atividades e a atribuição da bolsa de participação aos jovens. - 

Programa de Férias 16+. 


