
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi designado o titular responsável pela gestão do fundo 

de maneio afeto à Divisão de Manutenção de Equipamentos (DME). – Fundo de Maneio. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou ao abrigo do artigo 16.º do Regulamento do 

PAPSE, como critério elegível, o critério aplicado ao Eixo III e definido como “Ordem de 

Chegada”. 

Foi ainda aprovado no âmbito do Programa de Apoio aos Projetos Socioeducativos do 

Município da Amadora a atribuição de uma comparticipação relativa ao Eixo I (1.ª Tranche), 

para os doze Agrupamentos de Escolas do Município da Amadora. - Regulamento do 

Programa de Apoio aos Projetos Socioeducativos. 

 

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

ao acerto de verbas descentralizadas para os agrupamentos de escolas e no âmbito da 

ação social escolar para o ano letivo de 2018/2019 (1.ª Tranche). - Ação Social Escolar – 

Acerto de Verbas. 

 

A Câmara municipal da Amadora aprovou a descentralização de uma verba para a Escola 

de Música do Conservatório Nacional, relativa ao ano letivo 2018/2019, com vista à 

manutenção do telefone e fax, manutenção e renovação dos instrumentos musicais e 

realização do espetáculo anual dos alunos do Pólo de Música da Amadora, bem como 

disponibilizar um (a) auxiliar de ação educativa com o mesmo horário, nos termos da alínea 

f) do ponto 1. da Cláusula Terceira do Protocolo de Colaboração para a Criação de 

Funcionamento de um Pólo de Ensino da Escola de Música do Conservatório Nacional. - 

Escola de Música do Conservatório Nacional - Pólo de Música da Amadora. 

 

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

correspondente à 1.ª Tranche do Ano Letivo 2018/2019, para as entidades parceiras do Pro- 



 

 

 

grama Aprender & Brincar – Programa de Atividades de Componente de Apoio à Família. - 

Programa Aprender & Brincar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de verba para as IPSS´s gestoras 

das creches, a saber, ABCD – Associação de Cultura e Desporto da Brandoa, SFRAA – 

Sociedade Filarmónica de Apoio Social Recreio Artístico da Amadora, AFID – Fundação 

AFID Diferença, CEBESA – Centro de Bem Estar Social da Amadora, SCMA – Santa Casa 

da Misericórdia da Amadora e Casal Popular – Associação Vencer Casal Popular da 

Damaia. - Creches Municipais. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado a minuta de Protocolo de Cooperação a 

celebrar ente o Município da Amadora e a Polícia de Segurança Pública, e relativo à doação 

de uma viatura, para a atividade de prevenção criminal na área de intervenção da Divisão 

Policial da Amadora. - Protocolo de Cooperação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou e submeteu à Assembleia Municipal, nos termos 

do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, e para os efeitos previstos na alínea a) do 

n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual 

redação, conjugado com a alínea c) do artigo 18.º do Regulamento de Organização dos 

SIMAS, o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para o ano de 2019, dos Serviços 

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora, bem 

como solicitar àquele órgão deliberativo, a autorização prévia para a assunção de 

compromissos plurianuais a iniciar em 2019. – SIMAS - Orçamento e as Grandes Opções 

do Plano para o ano de 2019. 

 

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) e através dos quais, autorizou a abertura de procedimento por 

concurso público para a aquisição de 8000 contadores de água DN 15, com o prazo de 

entrega de 15 (quinze) dias bem como as respetivas peças do procedimento, nomeou o júri 

do procedimento com a respetiva delegação de competências para todos os atos 

processuais inerentes ao procedimento em causa, aprovou a celebração de contrato escri- 

 

 



 

 

 

to nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos Contratos Públicos e nomeou o 

gestor do contrato. – SIMAS - Procedimento por Concurso Público para a Aquisição de 

8000 Contadores de Água DN 15 – Abertura – 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, autorizou a abertura de procedimento por 

concurso público tendo em vista a adjudicação por lotes, destinado à aquisição de Contratos 

de Seguros do Ramo “Não Vida” para o período de 12 (doze) meses a decorrer nos anos de 

2019 e 2020, devendo o valor base ser dividido por 4 lotes, aprovou as peças do respetivo 

procedimento, nomeou o júri do procedimento com as respetivas delegações de 

competências para todos os atos processuais inerentes ao mesmo, aprovou a celebração de 

contrato escrito nos termos do disposto nos artigos 94.º e 98.º do Código dos Contratos 

Públicos e designou a gestora do contrato. – SIMAS - Procedimento por Concurso 

Público tendo em Vista a Adjudicação por Lotes, Destinado à Aquisição de Contratos 

de Seguros do Ramo “Não Vida” – Abertura – 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, autorizou a adjudicação do procedimento por 

concursos público com vista à instalação ou substituição de redes de abastecimento de 

água e de ramais de ligação no Município da Amadora, a desenvolver no ano de 2019, com 

o prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, aprovou a minuta, do contrato escrito, 

nos termos do disposto no artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos e nomeou a 

Coordenadora de Segurança em Obra a Diretora de Fiscalização. – SIMAS - Procedimento 

por Concursos Público com Vista à Instalação ou Substituição de Redes de 

Abastecimento de Água e de Ramais de Ligação no Município da Amadora – 

Adjudicação – Ratificação de Atos. 

 

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

recrutamento, para ocupação de 2 (dois) postos de trabalho da carreira de Assistente 

Operacional, na categoria de Assistente Operacional (área de condução de máquinas 

pesadas e veículos especiais), para a constituição de veículo de emprego público, na moda- 

 



 

 

 

lidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. - 

Procedimento Concursal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar a um trabalhador desta Edilidade, a 

sanção disciplinar de suspensão de 30 (trinta) dias, suspensa pelo período de 1 (um) ano, 

nos termos e para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 180.º, n.ºs 3 e 4 do 

artigo 181.º, do artigo 186.º e artigo 192.º, todos da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, por 

violação dos deveres gerais de zelo, obediência, lealdade e de correção. – Procedimento 

Disciplinar. 

 

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

Programa Reabilita + requerido por um requerente, na qualidade de Administrador do 

Condomínio do imóvel sito no Largo António Feliciano Castilho, n.º 2, na freguesia da 

Falagueira-Venda Nova, na Amadora. - Reabilita + 19/2018. 

 

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

do Programa Reabilita + requerido por um requerente, na qualidade de Administrador do 

Condomínio do imóvel sito na Rua Duarte Pacheco Pereira, n.º 53, na freguesia das Águas 

Livres, na Amadora. - Reabilita + 24/2018. 

 

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

Programa Reabilita + requerido por um requerente, na qualidade de Administrador do 

Condomínio do imóvel sito na Rua Cândido dos Reis, n.º 53, na freguesia da Mina de Água, 

na Amadora. - Reabilita + 15/2018. 

 

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

do Programa Reabilita + requerido por um requerente, na qualidade de Administrador do 

Condomínio do imóvel sito na Praceta do Comércio, n.º 12, na freguesia de Alfragide, na 

Amadora. - Reabilita + 17/2018. 

 

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

Programa Reabilita + requerido por uma requerente, na qualidade de Representante Legal 

de uma empresa, do proprietário do imóvel sito na Praceta 1.º de Maio, n.º 2, na freguesia 

das Águas Livres, na Amadora. - Reabilita + 20/2018. 



 

 

 

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

do Programa Reabilita + requerido por um requerente, na qualidade de Administrador do 

Condomínio do imóvel sito na Avenida Padre Bartolomeu de Gusmão, n.º 46, na freguesia 

das Águas Livres, na Amadora. - Reabilita + 23/2018. 

 

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

Programa Reabilita + requerido por um requerente, na qualidade de Administrador do 

Condomínio do imóvel sito na Rua General Alves Roçadas, n.º 10, na freguesia das Águas 

Livres, na Amadora. - Reabilita + 25/2018. 

 

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

do Programa Reabilita + requerido por uma empresa, na qualidade de Administradora do 

Condomínio do imóvel sito no Largo 25 de Abril, n.º 5, na freguesia de Alfragide, na 

Amadora. - Reabilita + 29/2018. 

 

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

Programa Reabilita + requerido por um requerente, na qualidade de Cabeça de Casal de 

Herança do imóvel sito na Praceta de Sagres, n.º 3, na freguesia da Venteira, na Amadora. - 

Reabilita + 31/2018. 

 

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

do Programa Reabilita + requerido por um requerente, na qualidade de Cabeça de Casal de 

Herança do imóvel sito na Praceta de Sagres, n.º 4, na freguesia da Venteira, na Amadora. - 

Reabilita + 32/2018. 

 

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

Programa Reabilita + requerido por um requerente, na qualidade de Cabeça de Casal de 

Herança do imóvel sito na Praceta de Sagres, n.º 5, na freguesia da Venteira, na Amadora. - 

Reabilita + 33/2018. 

 

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

do Programa Reabilita + requerido por um requerente, na qualidade de Administrador do  

 

 



 

 

 

Condomínio do imóvel sito na Rua Sacadura Cabral, n.º 8, na freguesia da Venteira, na 

Amadora. - Reabilita + 37/2018. 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a comparticipação das obras, no âmbito 

do Programa Reabilita + requerido por um requerente na qualidade de Representante Legal 

da Administração do Condomínio do imóvel sito na Avenida de Pangim, n.º 15, na freguesia 

da Venteira, na Amadora. – Reabilita + 48/2018. 

 

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

Programa Reabilita + requerido por uma requerente, na qualidade de Administradora do 

Condomínio do imóvel sito na Rua Oliveira Martins, n.º 8, na freguesia da Mina de Água, na 

Amadora. - Reabilita + 50/2018. 

 

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

do Programa Reabilita + requerido por uma requerente, na qualidade de Administradora do 

Condomínio do imóvel sito na Estrada Serra da Mira, n.º 24, na freguesia da Mina de Água, 

na Amadora. - Reabilita + 51/2018. 

 

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

Programa Reabilita + requerido por uma requerente, na qualidade de Administradora do 

Condomínio do imóvel sito no Largo D. Constantino de Bragança, n.º 1, na freguesia da 

Venteira, na Amadora. - Reabilita + 52/2018. 

 

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

do Programa Reabilita + requerido por uma requerente, na qualidade de Administradora do 

Condomínio do imóvel sito na Avenida Lourenço Marques, n.º 16, 16A e 16B, na freguesia 

da Mina de Água, na Amadora. - Reabilita + 53/2018. 

 

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

Programa Reabilita Plus requerido por uma requerente, na qualidade de Administradora do 

Condomínio do imóvel sito na Rua Latino Coelho, n.º 18 e 18-A, na freguesia da 

Falagueira-Venda Nova, na Amadora. - Reabilita Plus 04/2018. 

 

 



 

 

 

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

do Programa Reabilita Plus requerido por uma requerente, na qualidade de Representante 

da Administração do Condomínio do imóvel sito na Estrada Militar, n.º 41, 41-A e 41-B, na 

freguesia das Águas Livres, na Amadora. - Reabilita Plus 06/2018. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de Protocolo a celebrar entre o 

Município da Amadora e o Instituto Nacional de Reabilitação, de modo a assegurar a 

continuação da resposta desenvolvida pelo Balcão da Inclusão. – Protocolo. 

 

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

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

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

Fundo de Coesão Social. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo da Gestão de Piscinas Municipais e Desenvolvimento de 

Atividades Desportivas Aquáticas, a celebrar entre o Município da Amadora e o Clube de 

Natação da Amadora, bem como a atribuição de apoio financeiro ao CNA, no âmbito do 

aludido instrumento jurídico. - Contrato-Programa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as Fichas de Procedimento de Segurança 

apresentadas pela entidade adjudicatária, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 

do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, no âmbito da empreitada 

(31/2018) designada “Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar 

Municipal – Drenagens”. - Fichas de Procedimento de Segurança. 

 

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

Segurança apresentadas pela entidade adjudicatária, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, no âmbito da 

empreitada (22/2018) designada “Execução do Plano de Marcações de Estacionamento – 

2018/2019”. - Fichas de Procedimento de Segurança. 

 

 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º do 

Código dos Contratos Públicos, o Relatório Final elaborado pelo Júri do Concurso Público 

para a “Ligação da Rua Amilcar Cabral à Rua Eusébio Leão à Av. Manuel Alpedrinha”. 

Foi também pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a adjudicação do aludido 

procedimento concursal, com o prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias, bem como a 

minuta do contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos e o 

gestor do mencionado procedimento concursal. - Concurso Público para a “Ligação da 

Rua Amilcar Cabral à Rua Eusébio Leão à Av. Manuel Alpedrinha” – Adjudicação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado não adjudicar a empreitada 45/2018, 

denominada “Urbanização Neudel – Sede do Damaia Ginásio Clube – Execução de Obra”, 

nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 79.º, conjugado com os artigos 

36.º e 38.º todos do Código dos Contratos Públicos, em virtude de não existência de 

propostas elegíveis. 

Foi ainda aprovado a revogação da decisão de contratar, prevista no artigo 80.º do Código 

dos Contratos Públicos e a extinção do mencionado procedimento. – Concurso Público 

para “Urbanização Neudel – Sede do Damaia Ginásio Clube – Execução de Obra” – 

Não Adjudicação. 

 

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 da Presidente datado 

de 19.11.18, através do qual aprovou o relatório final elaborado pelo júri com a adjudicação 

da prestação de serviços (Lote 1) para a componente da prestação de serviços de limpeza 

programada/permanente, para componente da prestação de serviço de limpeza 

pontual/extra, para o período de vigência de 36 (trinta e seis) meses, bem como aprovou a 

respetiva minuta do contrato. - Prestação de Serviço de Limpeza – Adjudicação – 

Ratificação de Ato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a criação do Programa e o Regulamento 

Municipal do Programa de Apoio ao Auto Realojamento – PAAR QL, e submeter o 

mencionado regulamento à Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos do disposto 

da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual 

redação. – Programa e o Regulamento Municipal do Programa de Apoio ao Auto 

Realojamento – PAAR QL. 



 

 

 

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

Programa Reabilita + requerido por um requerente, na qualidade de Administrador do 

Condomínio do imóvel sito na Rua Carvalho Araújo, n.º 42, na freguesia das Águas Livres, 

na Amadora. - Reabilita + 22/2018. 

 

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

do Programa Reabilita + requerido por um requerente, na qualidade de Administrador do 

Condomínio do imóvel sito na Avenida Gorgel do Amaral, n.º 12, na freguesia das Águas 

Livres, na Amadora. - Reabilita + 43/2018. 

 

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

Programa Reabilita + requerido por um requerente, na qualidade de Administrador do 

Condomínio do imóvel sito na Rua Andrade Corvo, n.º 20, na freguesia das Águas Livres, na 

Amadora. - Reabilita + 45/2018. 

 

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

do Programa Reabilita + requerido por uma requerente, na qualidade de Administradora do 

Condomínio do imóvel sito na Rua Dom João de Mascarenhas, n.º 15, na freguesia das 

Águas Livres, na Amadora. - Reabilita + 46/2018. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Contrato - Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município da Amadora e o Desportivo 

Operário do Rangel, de modo a assegurar o apoio financeiro e não financeiro com vista à 

organização da 44.ª Corrida de São Silvestre da Amadora e respetiva Conferência de 

Imprensa. 

Foi ainda aprovado a atribuição de apoio financeiro, ao Desportivo Operário do Rangel, para 

pagamento das despesas inerentes à organização da 44.ª Edição da Corrida de São 

Silvestre da Amadora. - 44.ª Corrida de São Silvestre da Amadora – Contrato - 

Programa. 

 

 

 


