
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 19 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

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

loteamento titulada pelo Alvará de Loteamento n.º 04/03, efetuada pela requerente CEMG –

Caixa Económica Montepio Geral, e ao abrigo do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 

de dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro, dando 

lugar a aditamento ao alvará de loteamento supra mencionado, 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. - Alteração à Licença de Loteamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou submeter a discussão pública, nos termos do 

artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com a redação dada pelo Decreto-

Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro, o pedido de alteração do licenciamento relativo à 

operação de loteamento titulada pelo Alvará de Loteamento n.º 12/88, que consiste na 

alteração de uso do Lote 2 e na introdução do termo “áreas máximas” no parâmetro 

referente à “superfície total de pavimento”, requerida por José Boaventura Soares Santos, 

mantendo-se inalteráveis os restantes parâmetros aprovados no supramencionado alvará de 

loteamento e respetivos aditamentos. - Alteração à Licença de Loteamento - Discussão 

Pública. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado aceitar a cedência da parcela de terreno 

com a área de 11.797m2, integrante do prédio rústico descrito na 1.ª Conservatória do 

Registo Predial da Amadora, sito na freguesia da Falagueira-Venda Nova. 

Foi Ainda aprovado 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, a presente proposta à Assembleia Municipal para autorização da 

afetação da mencionada parcela de terreno para o domínio público. - Cedência da Parcela 

de Terreno. 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a aquisição de 249,410 ações próprias, 

nominativas de classe A, à Águas do Tejo Atlântico, S.A. (AdTA), no montante de € 

249.410,00 (duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e dez euros). 

Foi ainda aprovada a minuta de contrato Promessa de Compra e Venda de Ações e 

submeter à Assembleia Municipal, e para os efeitos do n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 50/2012 

de 31 de agosto, a aquisição das aludidas ações. – Aquisição de Ações - Águas do Tejo 

Atlântico, S.A. (AdTA). 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a aquisição da parcela de terreno ao 

Município de Lisboa com a área total de 456.777,39m2, sita no Casal da Boba – Casal da 

Mesquita, descrita na 1.ª Conservatória do Registo Predial da Amadora, freguesia da Mina 

de Água, pelo preço de €456.777,44. - Parcela de Terreno – Aquisição. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou manter em tudo a deliberação tomada na 

Reunião de 4 de julho do ano em curso através da Proposta n.º 289/2018, relativa aos 

apoios ao PAMA, bem como notificar a Associação Brandoa Cultura e Desporto, Associação 

Amigos da Damaia e o Grupo de Cicloturismo Estrelas da Amadora, do teor da presente 

deliberação, no âmbito das reclamações efetuadas por aquelas entidades. – PAMA - 

Associação Brandoa Cultura e Desporto, Associação Amigos da Damaia e o Grupo de 

Cicloturismo Estrelas da Amadora. 

 

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 adjudicação por concurso 

público para a empreitada de obras públicas destinada à manutenção dos sistemas de 

telegestão, automação, instrumentação e supervisão das redes de água e saneamento dos 

SIMAS, à empresa adjudicatária, pelo prazo de três (3) anos, a decorrer nos anos de 2018 a 

2021 e aprovou a minuta do contrato nos termos do disposto no artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos. – SIMAS - Concurso Público para a Empreitada de Obras Públicas 

Destinada à Manutenção dos Sistemas de Telegestão, Automação, Instrumentação e 

Supervisão das Redes de Água e Saneamento dos SIMAS – Adjudicação – 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), através dos quais, autorizou a adjudicação do procedimento por 

concurso público para a aquisição de serviços de engenharia, apoiado em aplicações 

informáticas de apoio à decisão, à adjudicatária, pelo prazo de execução de 36 (trinta e seis)  

meses, a desenvolver-se nos anos de 2019, 2020 e 2021 e aprovou a minuta do respetivo 

contrato a celebrar com a empresa adjudicatária, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 

98.º e para os efeitos do artigo 94.º do Código dos Contratos Públicos. - SIMAS – 

Procedimento por Concurso Público para a Aquisição de Serviços de Engenharia, 

Apoiado em Aplicações Informáticas de Apoio à Decisão - Adjudicação – Ratificação 

de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado 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, aprovou a abertura de procedimento por 

concurso público para a empreitada de abastecimento de água ao loteamento Sky City, 

freguesia da Venteira, Concelho da Amadora, a desenvolver num prazo máximo de 150 

(cinquenta e cinquenta) dias, prevendo-se que a mesma decorra em 2019, bem como as 

peças do respetivo procedimento, aprovou a celebração de contrato escrito nos termos do 

artigo 94.º do Código dos Contratos Públicos, nomeou o júri do procedimento, e sua 

composição, com a respetiva delegação de competências para todos os atos processuais 

inerentes ao procedimento em causa, nomeou como coordenador de segurança em fase de 

projeto e nomeou o gestor do contrato.  – SIMAS - Procedimento por Concurso Público 

para a Empreitada de Abastecimento de Água ao Loteamento Sky City - Abertura – 

Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou aplicar a um trabalhador desta Edilidade, a 

sanção disciplinar de suspensão de 60 (sessenta) dias, suspensa na sua execução pelo 

período de 2 (dois) anos, 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, alínea b) do artigo 186.º e artigo 192.º todos da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 35/2014 de 20 de junho), – Procedimento 

Disciplinar. 

 

 



 

 

 

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

Programa Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de administrador do 

condomínio do imóvel, sito na freguesia de Águas Livres, na Amadora. – Reabilita + 

23/2018. 

 

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

Programa Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de administrador do 

condomínio do imóvel, sito na freguesia de Águas Livres, na Amadora. – Reabilita + 

25/2018. 

 

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

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 aprovou o Programa das Comemorações do Mês da 

População Idosa, bem como o Acordo de Cooperação a celebrar com a URPIA, e respetiva 

atribuição de comparticipação. - Programa das Comemorações do Mês da População 

Idosa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir um apoio à Fábrica da Igreja 

Paroquial de São Brás, para a requalificação da Capela de São José do Csal da Mira. - 

Fábrica da Igreja Paroquial de São Brás – Apoio. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou comparticipar nas despesas com a iluminação 

de Natal, nos termos da Cláusula 7.ª do Protocolo celebrado com a Associação Comercial e 

Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora. - Iluminação de Natal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 9 ª Modificação relativa às Grandes 

Opções do Plano, PPI (Plano Plurianual de Investimentos), PAM (Plano de Atividades 

Municipais) e Orçamento da Despesa,k referente ao ano de 2018. - 9.ª Modificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 9.ª Modificação às Grandes Opções do Plano 

(Plano Plurianual de Investimentos) anos seguintes, bem como submeter a mencionada mo- 

 



 

 

 

dificação à Assembleia Municipal, para competente aprovação. - 9.ª Modificação – Anos 

Seguintes. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado a representação nos Conselhos Gerais 

dos doze Agrupamentos de Escolas do Município, dos Técnicos do Departamento de 

Educação e Desenvolvimento Sociocultural, para o Ano Letivo 2018/2019. - Conselhos 

Gerais. 

 


