
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 7 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um Voto de Pesar pelo falecimento de Maria 

Helena Chaínho Pereira, que foi uma mulher de coragem, de luta e de grandes causas, 

tendo aderido ao Partido Comunista Português em outubro de 1974. Desenvolveu atividade 

política também no plano municipal, e era Membro da Comissão Concelhia da Amadora, e 

integrou o seu executivo até 2003. Era membro da Comissão de Freguesia da Reboleira e 

foi eleita nas Assembleias de Freguesia da Reboleira e das Águas Livres. 

Atualmente era Presidente da Assembleia Geral da Associação de Reformados 

Pensionistas e Idosos da Reboleira. 

Era uma mulher que vivia e promovia a cultura, escreveu um livro e deixou contos inéditos, e 

dedicou-se com imenso afeto à trapologia, chegando mesmo a promover aulas desta 

técnica. – Voto de Pesar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o despacho da Presidente, datado de 

29.10.18, através do qual autorizou o 2.º aditamento ao contrato de prestação de serviços 

de higiene e limpeza em diversas instalações municipais, que se traduz numa atualização 

extraordinária do preço contratual, bem como aprovou a respetiva minuta. – Aditamento ao 

Contrato – Minuta de Contrato – Ratificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aceitou o documento apresentado pelo adjudicatário pelos 

fundamentos aduzidos e comprovados, considerando-se sanada a irregularidade verificada 

com a consequente tramitação do procedimento por concurso público para a empreitada 

destinada à execução da “Requalificação Urbana da Rua das Fontaínhas”. - Concurso 

Público para a Empreitada Destinada à Execução da “Requalificação Urbana da Rua 

das Fontaínhas” – Pronúncia do Adjudicatário. 

 

No âmbito da intervenção de beneficiação da estrutura efetuada na Escola Básica EB 2,3 

Roque Gameiro, com o objetivo de bloquear a entrada de aves, foi pela Câmara Municipal  

 



 

 

 

da Amadora aprovado a atribuição de uma verba para o Agrupamento de Escolas Pioneiros 

da Aviação Portuguesa. - Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa – 

Apoio. 

 

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

apoio à implementação de 2 novos Centros de Apoio à Aprendizagem, ao Agrupamento de 

Escolas D. João V, cujo apoio se concretiza ao Centro de Apoio à Aprendizagem/Área 

Multideficiência e Surdo – Cegueira Congénita de 1.º Ciclo (EB1/JI Alice Vieira) e ao Centro 

de Apoio à Aprendizagem/Área Multideficiência e Surdo – Cegueira Congénita de 2.º, 3.º e 

Secundário (EB2,3/Secundário D. João V). - Centros de Apoio à Aprendizagem. 

 

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 da empreitada 

destinada a pequenas intervenções não planeáveis na rede de águas residuais e pluviais na 

rede do concelho da Amadora, pelo prazo de execução de 360 (trezentos e sessenta) dias, 

aprovou a minuta do respetivo contrato, a realizar nos anos 2018 e 2019, aprovou a minuta 

do respetivo contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos e nomeou a Coordenadora de Segurança em Fase de Obra e Diretora 

de Fiscalização da mesma. – SIMAS - Empreitada Destinada a Pequenas Intervenções 

não Planeáveis na Rede de Águas Residuais e Pluviais na Rede do Concelho da 

Amadora – Adjudicação – 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 da empreitada 

destinada à reparação de colapsos de coletores e ramais, substituição de tampas e 

reparação de caixas de visita, nas redes de águas residuais, no concelho de Oeiras, a 

desenvolver no prazo máximo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a realizar nos 

anos 2018 e 2019, aprovou a minuta do respetivo contrato, nos termos do disposto no n.º 1 

do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos e nomeou o Coordenador de Segurança em 

Fase de Obra e Diretor de Fiscalização da mesma. – SIMAS - Empreitada Destinada à 

Reparação de Colapsos de Coletores e Ramais, Substituição de Tampas e Reparação  

 



 

 

 

de Caixas de Visita, nas Redes de Águas Residuais, no Concelho de Oeiras – 

Adjudicação – Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora revogou a deliberação camarária de 20 de junho, a que se 

refere a Proposta n.º 241/2018, através da qual, ratificou a deliberação n.º 185/2018 de 4 de 

Junho do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora, que determinou a abertura do 

procedimento por concurso limitado por prévia qualificação para aquisição de 9000 

contentores de água DN15, com serviços de colocação associados. – SIMAS – Revogação 

de Deliberação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado 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 higiene e 

salubridade), 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 aplicou a um funcionário desta Edilidade, uma sanção 

disciplinar de suspensão de 20 (vinte) dias, 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 e do artigo 186.º, todos da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 35/2014 de 20 de junho), por violação dos 

deveres gerais de zelo, lealdade e de correção. – Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aplicado a um trabalhador desta Autarquia a sanção 

disciplinar de multa no valor de cem euros, suspensa pelo período de 6 (seis) meses, nos 

termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 180.º, n.º 2 do artigo 

181.º, artigo 185.º e n.ºs 1 e 2 do artigo 192.º, todos da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas (Lei n.º 35/2014 de 20 de junho), por violação dos deveres gerais de zelo, 

assiduidade e correção. – Procedimento Disciplinar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aplicou a um funcionário desta Edilidade a sanção 

disciplinar de multa no valor de cem euros, suspensa pelo período de 6 (seis) meses, nos 

termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 180.º, n.º 2 do artigo  

 



 

 

 

181.º, artigo 185.º e n.ºs 1 e 2 do artigo 192.º, todos da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas (Lei n.º 35/2014 de 20 de junho), por violação dos deveres gerais de zelo e de 

lealdade. - Procedimento Disciplinar. 

 

Pela 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 Rua Sebastião da Gama, n.º 29, na freguesia da Mina de 

Água, na Amadora. - Reabilita + 44/2018. 

 

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 no Largo Alexandre de Gusmão, n.º 19, na freguesia de Águas 

Livres, na Amadora. – Reabilita + 36/2018. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a realização da Gala do Desporto 2018, 

bem como a atribuição do Prémio Distinção “Amadora Desporto”, nas suas seis categorias, 

do Prémio Prestigio “Amadora Desporto” 2018, bem como da Menção Honrosa “Amadora 

Desporto” 2018. 

Foi ainda aprovado a minuta do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar entre a Câmara Municipal da Amadora e o Amadora Gimno Clube, bem como a 

atribuição de apoio financeiro à mencionada entidade. - Gala do Desporto 2018. 

 

No âmbito do Projeto AmaSénior – Apoio Alimentar, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

atribuído uma comparticipação financeira à AFID, SCMA e SFRAA entidades parceiras do 

projeto, relativa ao quarto trimestre de 2018. - Projeto AmaSénior – Apoio Alimentar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o início do procedimento administrativo referente 

ao Projeto de Regulamento do Programa Empresa Solidária, ao abrigo da alínea k) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, bem como do n.º 1 do artigo 

98.º do Código do Procedimento Administrativo. - Projeto de Regulamento do Programa 

Empresa Solidária - Início do Procedimento. 

 

 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 

148.º do Código dos Contratos Públicos, o Relatório elaborado pelo Júri do concurso. 

Foi ainda aprovado a adjudicação da empreitada denominada “Sinalização Horizontal – 

2018/2019 – Lote 1: Zona Norte, Lote 2 – Zona Sul” a executar em 364 (trezentos e 

sessenta e quatro) dias, bem como a minuta do contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º 

do CCP e nomeado o gestor do procedimento. - Empreitada Denominada “Sinalização 

Horizontal – 2018/2019 – Lote 1: Zona Norte, Lote 2 – Zona Sul” – Adjudicação. 

 

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 elaborado pelo Júri do concurso. 

Foi ainda aprovado a adjudicação da empreitada denominada “Estrada das Águas Livres - 

Carenque”, a executar em 90 (noventa) dias, bem como a minuta do contrato, nos termos do 

n.º 1 do artigo 98.º do CCP e nomeado o gestor do procedimento. - Empreitada 

Denominada “Estrada das Águas Livres - Carenque”. – Adjudicação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado a não adjudicação da empreitada 

denominada “Construção de Pavilhão da EB 2+3 Almeida Garrett, 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 consequente revogação da decisão de contratar, prevista no artigo 

80.º do Código dos Contratos Públicos e a extinção da empreitada em causa. - Empreitada 

Denominada “Construção de Pavilhão da EB 2+3 Almeida Garrett – Não Adjudicação. 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora designado o titular responsável pela gestão do 

fundo de maneio afeto à Divisão de Gestão de Bares e Refeitórios Municipais. – Fundo de 

Maneio. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado a atribuição dos prémios relativos ao 

Troféu Jovem. O Troféu Jovem é uma classificação coletiva dedicada exclusivamente aos 

clubes da Amadora, e decorre da participação dos atletas em todas as provas integradas no 

Torneio que contemplem competições para os escalões: Benjamins A, Benjamins B, Infantis, 

Iniciados e Juvenis, em ambos os géneros. - Troféu Jovem. 


