
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 7 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi provado a alteração à licença da operação de 

loteamento referente ao Lote 4 do Alvará de Loteamento n.º 2/07, nos termos dos n.ºs 1 e 8 

do artigo 27.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação. – Alteração à Licença. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de Contrato-Programa a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Amadora Inovation, E.M., Unipessoal, Lda., com vista à 

prestação de serviços de interesse geral à população, num contexto de proximidade. 

Foi ainda aprovado submeter o aludido contrato à Assembleia Municipal, nos termos e ao 

abrigo do previsto no n.º 5 do artigo 47.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, na sua atual 

redação. – Contrato-Programa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado solicitar à Assembleia Municipal a 

autorização prévia genérica para a assunção de compromissos plurianuais durante o ano de 

2018, para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e no artigo 12.º 

do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, ambos os diplomas na sua atual redação, nas 

situações que resultem de projetos e/ou ações constantes das Grandes Opções do Plano 

para o ano de 2018 e delegar, nos termos do vertido nos artigos 44.º e 47.º do Código do 

Procedimento Administrativo e no n.º 3 do artigo 6.º da LCPA, na sua atual redação, da 

competência para autorização prévia na Presidente da Câmara, nas situações em que o 

valor do compromisso anual seja de valor inferior a €99.759,58 e que se reportem a ações 

dotadas ao nível do orçamento para 2018. - Assunção de Compromissos Plurianuais. 

 

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

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

Amadora (SIMAS), através do qual aprovou a 1.ª alteração ao Orçamento de 2018 – PPI,  

 



 

 

 

Orçamento das Despesas Correntes e de Capital e dar conhecimento do teor da presente 

deliberação à Assembleia Municipal. – SIMAS – Ratificação de Ato. 

 

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 da prestação de 

serviços destinados aos circuitos de dados e Internet, à empresa adjudicada, com o prazo 

de execução de (três) anos, a desenvolver nos anos de 2018, 2019 e 2020 e aprovou a 

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

Contratos Públicos. – SIMAS - Prestação de Serviços Destinados aos Circuitos de 

Dados e Internet – Adjudicação - Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição da gestão integral das redes pluviais 

dos concelhos de Oeiras e Amadora aos SIMAS, nos termos da Proposta do Conselho de 

Administração dos SIMAS n.º 41/2018 de 29 de janeiro de 2018, bem como submeter a 

presente proposta a aprovação da Assembleia Municipal, para os efeitos previstos na alínea 

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

SIMAS - Gestão Integral das Redes Pluviais. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado nos termos da alínea f) do artigo 6.º do 

Regulamento do Arquivo do Município da Amadora e do n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento 

Arquivístico para as Autarquias Locais o reconhecimento de séries documentais desprovidas 

de qualquer interesse arquivístico e consequente eliminação. – Eliminação de Séries 

Documentais. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aplicar a um trabalhador desta edilidade, a 

sanção disciplinar de despedimento nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 

180.º, do artigo 187.º e das alíneas a), b) e c) do n.º 3 do artigo 297.º todos da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, por violação dos deveres gerais de prossecução do 

interesse público, de zelo, lealdade e correção. – Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado a 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 (intervenção social), para a constituição  



 

 

 

de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado. – Procedimento Concursal. 

 

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

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

Operacional, na categoria de Assistente Operacional (área de atendimento técnico), 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 atribuição de uma comparticipação 

financeira à Associação dos Amigos da Escola Superior de Teatro e Cinema (AAESTC), 

para a prossecução do projeto Amasénior Lazer – Identidades. - Projeto Amasénior Lazer 

– Identidades. 

 

No âmbito da empreitada denominada “Eixo Estruturante Venda Nova/Falagueira – 

Execução de Obra”, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a retificação das 

peças do procedimento e prorrogação do prazo para apresentação de propostas por período 

equivalente ao tempo decorrido desde o início daquele prazo até à comunicação da decisão 

de aceitação de erros e omissões, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 64.º aplicável 

em conjugação com o previsto nos n.ºs 3 e 5 do artigo 61.º ambos preceitos legais do 

Código dos Contratos Públicos. - Empreitada Denominada “Eixo Estruturante Venda 

Nova/Falagueira – Execução de Obra” – Erros e Omissões. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta de contrato comodato, a celebrar 

entre o Município da Amadora e a Polícia de Segurança Pública, para instalação da Divisão 

Policial da Amadora e da 60.ª Esquadra da Polícia de Segurança Pública. – Contrato 

Comodato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de protocolo de cooperação, a celebrar 

entre o Município da Amadora e a Polícia de Segurança Pública, no âmbito da utilização dos 

equipamentos afetos ao sistema de videovigilância. – Protocolo de Cooperação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a composição do Júri do procedimento de 

recrutamento para provimento do cargo, de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe de Divi- 



 

 

 

são de Gestão Social do Parque Habitacional Municipal, e submeter à Assembleia Municipal 

para competente autorização, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012 de 29 de 

agosto. - Procedimento de Recrutamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a composição do Júri do procedimento de 

recrutamento para provimento do cargo, de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe da 

Divisão de Habitação e Realojamento, e submeter à Assembleia Municipal para competente 

autorização, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto. - 

Procedimento de Recrutamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência da primeira tranche relativa 

a 2018 à Associação de Socorros Médicos “O Vigilante”, no âmbito do protocolo de 

colaboração celebrado para a prossecução da Linha Municipal de Saúde. - Linha Municipal 

de Saúde. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou apoiar as famílias e/ou pessoas que tenham 

animais de estimação e que se encontrem em situação de carência económica devidamente 

identificada, promover a articulação entre os serviços municipais na identificação da 

existência de animais ao abrigo de famílias e/ou pessoas em situação de carência 

económica, promover campanhas de sensibilização sobre o Bem-Estar dos Animais junto 

das escolas, instituições e empresas do concelho e promover campanhas anuais de adoção 

de animais à guarda do CROAMA, criando condições através da desparasitação interna e a 

esterilização, cuidados veterinários básicos, identificação com microchip e licenciamento dos 

animais a colocar em regime de adoção. – Medidas de Apoio ao Bem-Estar Animal. 


