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ASSEMBLEIA MUNICIPAL  
 

SESSÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO DE 2013 
ORDEM DO DIA 

Nos termos da alínea c) n.º 1 do Artigo 46.º-A da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Mesa da Assembleia Municipal da Amadora, reunida em 2 de 
setembro de 2013, elaborou, para a Sessão Ordinária de setembro de 2013, a realizar no próximo dia 9, 
pelas 19h30, no Auditório Municipal dos Paços do Concelho, a seguinte Ordem do Dia: 
 
1. Apreciação e votação, nos termos e ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, na sua atual redação, da proposta da C.M.A. relativa a “GESTUG n.º 37536/13 (Req. 
56949/13) – Requerente: Colina de Belas – Promoção e Construção, S.A. – Cedência de Terreno 
para o Domínio Público Municipal ao abrigo do PUAZN (Proposta n.º 246/2013)”; 
 
2. Apreciação e votação, nos termos e ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 
de fevereiro e alínea r) do n.º 1 do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, todos na sua atual 
redação, da proposta da C.M.A. relativa a “SIMAS – Concurso Público para 
Remodelação/Ampliação de Redes de Esgotos Domésticos e Pluviais no Município da Amadora 
– Autorização Prévia para Assunção de Compromisso Plurianual (Proposta n.º 250/2013”; 
 
3. Apreciação e votação, nos termos e ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 
fevereiro e alínea r) do n.º 1 do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, todos na sua atual 
redação, da proposta da C.M.A. relativa a “SIMAS – Concurso Público para a Prestação de Serviços 
de Limpeza/Desobstrução, Inspeção CCTV e Atualização de Redes Residuais Domésticas e 
Pluviais no Município da Amadora – Autorização Prévia para Assunção de Compromisso 
Plurianual – Anos 2013 e 2014 (Proposta n.º 251/2013”; 
 
4. Apreciação e votação, nos termos e ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 
fevereiro e alínea r) do n.º 1 do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, todos na sua atual 
redação, da proposta da C.M.A. relativa a “SIMAS – Ajuste Direto para Prestação de Serviços de 
Localização Geográfica de 80 Viaturas da Frota dos SIMAS – Autorização Prévia para Assunção 
de Compromisso Plurianual – Anos 2013, 2014 e 2015 (Proposta n.º 252/2013)”; 
 
5. Apreciação e votação, nos termos e ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 
fevereiro e alínea r) do n.º 1 do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, todos na sua atual 
redação, da proposta da C.M.A. relativa a “SIMAS – Ajuste Direto para Prestação de Serviços de 
Recolha de NIF’S e Atualização de Campos na USB com Vista à Execução de Penhoras pelo 
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Serviços de Execuções Fiscais dos Municípios de Oeiras e Amadora – Autorização Prévia para 
Assunção de Compromisso Plurianual – Anos 2013 e 2014 (Proposta n.º 253/2013)”; 
 
6. Apreciação e votação, nos termos e ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 
de fevereiro e alínea r) do n.º 1 do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, todos na sua atual 
redação, conjugados com a alínea c) do artigo 17.º do Regulamente dos SIMAS, da proposta da C.M.A. 
relativa a “SIMAS – Orçamento da Receita e da Despesa, PPI e Autorização para Assunção de 
Compromissos Plurianuais (Proposta n.º 254/2013)”; 
 
7. Apreciação e votação, nos termos e ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 
fevereiro e alínea r) do n.º 1 do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, todos na sua atual 
redação, da proposta da C.M.A. relativa a “SIMAS – Concurso Público para Empreitada destinada à 
Reposição de Pavimentos no Concelho da Amadora – Autorização Prévia para Assunção de 
Compromisso Plurianual – Anos 2013 e 2014 (Proposta n.º 263/2013)”; 
 
8. Apreciação e votação nos termos e ao abrigo da alínea r) do n.º 1 do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, todos na sua atual redação, conjugados com a alínea c) do artigo 17.º do Regulamento dos 
SIMAS, da proposta da C.M.A. relativa a “SIMAS – Relatório e Conta de Gerência dos SMAS de 
Oeiras e Amadora de 1 de janeiro a 8 de maio de 2013 – Ratificação (Proposta n.º 299/2013)”; 
 
9. Apreciação e votação, nos termos e ao abrigo da alínea h) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, conjugado com o n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, ambos na sua 
atual redação, da proposta da C.M.A. relativa a “Complexo Desportivo Municipal Monte da Galega – 
Isenção Parcial das Taxas de Utilização (Proposta n.º 259/2013)”; 
 
10. Apreciação e votação, nos termos e ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro e alínea r) do n.º 1 do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, todos na sua atual 
redação, da proposta da C.M.A. relativa a “Procedimento para Fornecimento Contínuo de 
Consumíveis de Produtos de Higiene – Autorização Prévia para Assunção de Compromisso 
Plurianual (Proposta n.º 260/2013)”; 
 
11. Apreciação, nos termos da alínea e) do n.º 1 do Artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na 
sua atual redação, da “Informação Escrita do Presidente da Câmara acerca da Atividade do 
Município”. 
Ata para aprovação: Ata n.º 8/2013 
Amadora, 02 de setembro de 2013 

O Presidente da Assembleia 
(António Ramos Preto) 
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EDITAL N.º 17/2013 
ANTÓNIO RAMOS PRETO, Presidente da Assembleia Municipal da Amadora, nos termos do n.º 1 
do Artº. 91.º da Lei 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, faz público o teor das deliberações 
tomadas pela Assembleia Municipal da Amadora, na sua Sessão Ordinária de setembro de 2013, realizada 
em 09 de setembro de 2013: 
 
1. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A relativa a “GESTUG n.º 37536/13 (Req. 56949/13) 
– Requerente: Colina de Belas – Promoção e Construção, S.A. – Cedência de Terreno para o Domínio Público Municipal 
ao abrigo do PUAZN (Proposta n.º 246/2013)”; 
 
2. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A relativa a “SIMAS – Concurso Público para 
Remodelação/Ampliação de Redes de Esgotos Domésticos e Pluviais no Município da Amadora – Autorização Prévia 
para Assunção de Compromissos Plurianual (Proposta n.º 250/2013)”; 
 
3. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A relativa a “SIMAS – Concurso Público para a Prestação 
de Serviços de Limpeza/Desobstrução, Inspeção CCTV e Atualização de Redes Residuais Domésticas e Pluviais no 
Município da Amadora – Autorização Prévia para Assunção de Compromissos Plurianual – Anos 2013 e 2014  
(Proposta n.º 251/2013)”; 
 
4. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A relativa a “SIMAS – Ajuste Direto para Prestação de 
Serviços de Localização Geográfica de 80 Viaturas da Frota dos SIMAS - Autorização Prévia para Assunção de 
Compromisso Plurianual – Anos 2013, 2014 e 2015 (Proposta n.º 252/2013)”; 
 
5. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A relativa a “SIMAS – Ajuste Direto para Prestação de 
Serviços de Recolha de NIF’S e Atualização de Campos na USB com Vista à Execução de Penhoras pelo Serviços de 
Execuções Fiscais dos Municípios de Oeiras e Amadora – Autorização Prévia para Assunção de Compromisso Plurianual 
– Anos 2013 e 2014 (Proposta n.º 253/2013)”; 

 
6. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A relativa a “SIMAS – Orçamento da Receita e da Despesa, 
PPI e Autorização para Assunção de Compromissos Plurianuais (Proposta n.º 254/2013)”; 

 
7. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A relativa a “SIMAS – Concurso Público para Empreitada 
destinada à Reposição de Pavimentos no Concelho da Amadora – Autorização Prévia para Assunção de Compromisso 
Plurianual – Anos 2013 e 2014 (Proposta n.º 263/2013)”; 
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8. Aprovada por maioria a proposta da C.M.A relativa a “SIMAS – Relatório e Conta de Gerência dos SMAS 
de Oeiras e Amadora de 1 de janeiro a 8 de maio de 2013 – Ratificação (Proposta n.º 299/2013)”; 
 
9. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A relativa a “Complexo Desportivo Municipal Monte da 
Galega – Isenção Parcial das Taxas de Utilização (Proposta n.º 259/2013)”; 
 
10. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A relativa a “Procedimento para Fornecimento Contínuo de 
Consumíveis de Produtos de Higiene – Autorização Prévia para Assunção de Compromisso Plurianual (Proposta n.º 
260/2013)”; 
Amadora, 10 de setembro de 2013 

O Presidente 
António Ramos Preto  

 
CÂMARA MUNICIPAL  
 
REUNIÃO DE 04 DE SETEMBRO 2013 
INFORMAÇÃO 
 O Presidente deu conhecimento à Câmara da seguinte informação: 
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 69.136.660,97 € 
 
DELIBERAÇÕES 
LOTEAMENTO MUNICIPAL DA AV. DR. TEÓFILO CARVALHO DOS SANTOS, SITO 
NAS FREGUESIAS DA DAMAIA E DA REBOLEIRA – APÓS DISCUSSÃO PÚBLICA.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A alteração aos limites iniciais do Alvará de Loteamento n.º 3/03; 

 
2. O projeto de loteamento ora reformulado, sito na Av. Dr. Teófilo Carvalho dos Santos, nas freguesias 
da Reboleira e da Damaia. 
 
PROC. 66-PL/01 (ALVARÁ N.º 1/08) - REQUERENTE: CONSTRUÇÕES ADELINO 
SOARES & FERREIRA, LDA. - REDUÇÃO DA CAUÇÃO E DISTRATE DE HIPOTECA 
SOBRE LOTE.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A redução do montante da caução, titulado por escritura pública de hipoteca datada de 21 de maio de 
2008, para o valor a reter/manter de 751.489,92 €; 
 



 5 

2. O distrate da hipoteca sobre o lote n.º 4, no valor de 84.325,28 €, correspondente ao indicado na ata de 
avaliação e mantendo-se a hipoteca sobre os restantes lotes (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 11), e cuja avaliação se cifra 
no montante de 760.179,14 €, valor este superno ao montante da caução a reter/manter. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES 
MÓVEIS COM CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS – ABERTURA.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. Emitir competente parecer prévio vinculativo sem redução remuneratória, para a celebração do 
contrato de Prestação de Serviços de Comunicações Móveis Terrestres (SMT); 

 
2. Proceder à abertura de Concurso Público para a Prestação de Serviços de Comunicações Móveis 
Terrestres, com cedência de equipamentos, ao Município da Amadora, com o preço base de 190.000,00 € 
(acrescido do IVA, à taxa legal em vigor), com publicitação do respetivo anúncio no Diário da República; 
 
3. As peças do procedimento, designadamente, o programa e o caderno de encargos. 

 
4. A seguinte composição do Júri: 

 
Membros efetivos: 
Presidente: Inês Daniela Costa, 
1.º Vogal Efetivo: Ricardo Madeira Simões (que substitui a presidente nas faltas e impedimentos), 
2.º Vogal Efetivo: Francisco Cruz 
 
Membros suplentes: 
1.ª Vogal Suplente: Anabela Mendes, 
2.º Vogal: José Gaspar, 

 
5. Delegar no Júri as competências para a realização da audiência prévia dos concorrentes e para prestação 
de esclarecimentos. 
 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR DO 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/01.  
Aprovada, por unanimidade. 
Proceder à execução das obras de urbanização previstas no alvará n.º 01/01, acionando a caução destinada 
a garantir a boa e regular execução das obras de urbanização. 
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GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E 
PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS) E ORÇAMENTO ORDINÁRIO DE 2013 – 9.ª 
MODIFICAÇÃO  
Aprovada, por maioria. 
As alterações aos citados documentos previsionais de gestão (9.ª Modificação). 
 
ABATE AO PATRIMÓNIO MÓVEL MUNICIPAL – VARREDOURAS RONDA 147764, 147717 
E 146731.  
Aprovada, por unanimidade. 
O Abate ao Património Móvel Municipal, do equipamento identificado nas informações n.ºs 56234/13 da 
DEM/Geral e 59182/13 do Gabinete de Gestão Patrimonial; 
 
PROJETO AMASÉNIOR – APOIO ALIMENTAR A IDOSOS.  
Aprovada, por unanimidade. 
A descentralização de verba no montante global de 77.280,00 €, para as instituições envolvidas no projeto 
Ama Sénior – Apoio Alimentar a idosos, de acordo com a informação n.º 169/DIS, de 10.07.2013 do 
DEDS, e para assegurar o funcionamento do projeto nos meses de maio a setembro de 2013. 
 
PROGRAMA “FÉRIAS NA CIDADE” 2013 – 2.º PAGAMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES.  
Aprovada, por unanimidade. 
A transferência de verba, no valor global de 15.637,75 €, para as Associações envolvidas no Projeto 
“Férias na Cidade – 2013” – 2.ª tranche, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 64286, 
de 12.08.2013 do DEDS/DD. 
 
PROJETO-PILOTO MEDIADORES MUNICIPAIS DO ACIDI – CADUCIDADE DO 
PROJETO.  
Aprovada, por unanimidade. 
A transferência de verba no montante total de 1.642,37 €, para a Associação Partilha – Associação de 
Moradores do Bairro do Zambujal, no âmbito do Projeto Piloto Mediadores Municipais do Acidi – 
Comparticipação no vencimento do Mediador Municipal – compensação final.  
 
PROGRAMA DE APOIO À CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS – AMORAMA – 
3.ª TRANCHE.  
Aprovada, por unanimidade. 
A transferência de verba, no valor total de 117.888,74 €, para a AMORAMA – Associação de Pais e 
Amigos de Deficientes Profundos, no âmbito do Apoio à Construção de Equipamentos Sociais – 3.ª 
tranche de 2013.  
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PROJETO IDENTIDADE - VIVER A TERCEIRA IDADE “MELHOR VIDA MAIS ANOS” - 
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ANIMAÇÃO DOS CENTROS DE DIA.  
Aprovada, por unanimidade. 
A atribuição de verba no montante total de 14.200,00 €, para a Associação dos Amigos da Escola Superior 
de Teatro e Cinema no âmbito do Projeto de Animação nos Centros de Dia do Município – nos termos e 
para os efeitos previstos na informação n.º 188/DIS, de 06.08.2013, do DEDS. 
 
PROGRAMA DE APOIO À CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS – 
IMPLANTAÇÃO DE VEDAÇÃO E ARRANJOS DOS ESPAÇOS EXTERIORES - APOIO À 
FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A transferência de verba, no valor de 49.530,00 € acrescendo o IVA à taxa legal em vigor, para a 
Fundação Afid Diferença, no âmbito do Apoio à Construção de Equipamentos Sociais. 
 
2. A cabimentação da presente proposta fica sujeita e condicionada à Alteração Orçamental prevista para 
a Reunião do Executivo Municipal do próximo dia 4 de setembro de 2013. 
 
PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ CAEIRO – COMPARTICIPAÇÃO À JUNTA 
DE FREGUESIA DA VENTEIRA.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. Atribuir o valor de 5.851,57 €, à Junta de Freguesia da Venteira, como forma de comparticipar na 
realização conservação e recuperação da cobertura do Pavilhão Desportivo Municipal José Caeiro. 

 
2. A presente proposta fique sujeita a cabimentação posterior. 
  
INSTALAÇÃO DE CENTRO CÍVICO EM ALFRAGIDE – COMPARTICIPAÇÃO À JUNTA 
DE FREGUESIA DE ALFRAGIDE.  
Aprovada, por unanimidade. 
Atribuir o valor de 20.000,00 €, à Junta de Freguesia de Alfragide, como forma de comparticipar na 
realização de obras de adaptação do espaço sito na Av. Almeida Garrett, n.º 16, no âmbito da criação do 
Centro Cívico de apoio social a crianças e idosos assim como um espaço Ocupacional com valências nas 
áreas desportivas e culturais. 

  
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – APOIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO DE VEÍCULOS.  
Aprovada, por unanimidade.  
1. A atribuição de verba no montante total de 22.792,39 € para a Delegação da Amadora da Cruz 
Vermelha Portuguesa, para fazer face às despesas com reparações e manutenção de ambulâncias. 



 8 

 
2. A presente proposta fique sujeita a cabimentação posterior. 
 
PAMA/2013 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS.  
Aprovada, por unanimidade. 
Os montantes dos subsídios a atribuir às Associações, conforme mapa resumo constante da informação 
n.º 67431/D, de 29.08.2013, do DEDS, no valor global de 331.493,06 €, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Movimento Associativo – 2013. 
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR COM AS ENTIDADES GESTORAS DO 
PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR – ANO LETIVO 2013/2014.  
Aprovada, por unanimidade. 
A minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município da Amadora e as Entidades Gestoras 
do Programa de implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo de 
2013/2014.  
 
CONSELHOS GERAIS DOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO – 
DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES PARA O ANO LETIVO 2013/2014.  
Aprovada, por unanimidade. 
A prorrogação dos representantes da Autarquia nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas e 
Escolas Secundárias, no máximo até ao próximo dia 31 de dezembro de 2013, nos termos constantes do 
quadro da informação n.º 67301, de 28.08.2013, do DEDS/DIE. 
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CONTRATO-PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA AMADORA E O 
DAMAIA GINÁSIO CLUBE NO ÂMBITO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município da 
Amadora e o Damaia Ginásio Clube. 

 
2. A atribuição de apoio financeiro previsto no contrato-programa de desenvolvimento desportivo. 
 
ESPAÇO SÉNIOR DE SÃO BRÁS – APOIO.  
Aprovada, por unanimidade. 
Atribuir o valor de 20.000,00 €, à Junta de Freguesia de São Brás, como forma de comparticipar na 
realização de obras de adaptação do espaço e instalação do Espaço Sénior de São Brás com valências de 
atendimento social, biblioteca, sala de convívio e dinamização de atividades no âmbito do Programa 
Municipal “Recriar a Vida”. 
 
REQ. N.º 59756 – REQUERENTE: FARMÁCIA “CLABEL” – EMISSÃO DE PARECER 
PRÉVIO.  
Aprovada, por unanimidade. 
A transferência das instalações da “Farmácia Clabel” da Rua António Sardinha, n.º 23-D para a Rua 
Ernesto Melo Antunes, n.º 7-A, na freguesia da Venteira, dando conhecimento ao Infarmed. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA “CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA DA E.B. 1 
PADRE HIMALAIA” (PROC. 62/08) – EXECUÇÃO DA CAUÇÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
Executar a caução prestada no âmbito da empreitada para a “Construção de 4 salas de aula para a E.B. 
Padre Himalaia na Damaia”, no valor de 17.998,11 €, a fim de efetuar a correção das anomalias detetadas, 
notificando a empresa adjudicatária.  
 
CONCURSO PÚBLICO PARA “CINETEATRO MUNICIPAL D. JOÃO V – EXECUÇÃO DA 
OBRA DE REMODELAÇÃO E REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO” - EMPREITADA N.º 2/13 – 
APROVAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE.  
Aprovada, por unanimidade. 
Nos termos da informação n.º 463/2013, de 20.08.2013, do DOM, o Plano de Segurança e Saúde 
apresentado pela empresa “Ferreira – Construções, S.A.”, no âmbito da empreitada denominada 
“Cineteatro Municipal D. João V – Execução da obra de remodelação e reabilitação do edifício”.  
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ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO, EM REGIME 
DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO, PARA ASSISTENTE 
OPERACIONAL.  
Aprovada, por unanimidade. 
• A abertura de procedimento concursal para recrutamento nos seguintes termos: 
Carreira /Categoria: Assistente Operacional 
Área de formação: Escolaridade obrigatória 
Modalidade de contrato: Contrato por tempo indeterminado 
Número de postos de trabalho a ocupar: Para constituição de reserva de recrutamento 
Departamento/Divisão/Serviço: Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos/Divisão de Serviços 
Urbanos/Cemitério Municipal 
Validade do procedimento concursal: 18 meses 
Caracterização de cada posto de trabalho a ocupar de acordo de acordo com o mapa de pessoal: 
Preparação, manutenção e exumação de sepulturas 

 
Considerando que: 

 
Estão reunidos os requisitos previstos no n.º 2, do artigo 66.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro 
(Orçamento de Estado para 2013), para a autorização excecional de abertura de procedimento concursal 
designadamente: 

 
Constatada a existência do relevante interesse público, é imprescindível o recrutamento, tendo em vista 
assegurar o cumprimento das obrigações de prestação de serviço público legalmente estabelecidas e 
ponderada a futura carência dos recursos humanos no Departamento de Ambiente e Serviços 
Urbanos/Divisão de Serviços Urbanos/Cemitério Municipal na área a recrutar (Assistente Operacional, 
no âmbito da preparação, manutenção e exumação de sepultura). 

 
• Não existe qualquer pedido de mobilidade na área a recrutar e a consulta prévia à Entidade 
Centralizadora para a Constituição de Reservas de Recrutamento se encontra temporariamente 
dispensada; 

 
• Os encargos com o recrutamento em causa foram previstos no orçamento para 2013, de acordo com a 
declaração de cativação, emitida pela Divisão de Administração Financeira; 

 
• Foi assegurado o cumprimento dos deveres de informação previstos na alínea d), do artigo 66.º, da Lei 
n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado para 2013); 
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• Que o município cumpriu com as medidas de redução mínima, estabelecidas tendo em vista o 
cumprimento do PAEF no termo de 2012, demonstrada com a redução do efetivo de 1150 trabalhadores 
em 31 de dezembro de 2011 para 1110 em 31 de dezembro de 2012. 

 
Considerando ainda que: 
• Perante a eventual impossibilidade de ocupação do posto de trabalho objeto de recrutamento por um 
candidato em relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, nos termos previstos nos n.ºs 
1 a 5, do artigo 6.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro. 

 
Mais se propõe: 
• Tendo em conta os princípios da racionalização, eficiência, economia processual e financeira que devem 
presidir a atividade municipal, que seja, desde já, autorizado o recurso ao recrutamento excecional 
destinado a candidatos com relação jurídica de emprego por tempo determinado ou determinável, ou sem 
relação jurídica de emprego público previamente constituída, perante a verificação das condições 
legalmente exigidas para o efeito. 
 
REGULAMENTO MUNICIPAL SOBRE A UTILIZAÇÃO ILEGAL DE EDIFÍCIOS OU 
FRAÇÕES, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO LICENCIADAS E LIMPEZA 
DE FOGOS – APÓS APRECIAÇÃO PÚBLICA.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. O Regulamento Municipal sobre a Utilização Ilegal de Edifícios ou Frações, Desenvolvimento de 
Atividades não licenciadas e Limpeza de Fogos; 
 
2. Enviar à Assembleia Municipal da Amadora. 
 
ELIMINAÇÃO DE SÉRIES DOCUMENTAIS DO ARQUIVO DE ALFORNELOS.  
Aprovada, por unanimidade. 
Nos termos da alínea f), do artigo 6.º, do Regulamento do Arquivo do Município da Amadora e do 
número 3, do artigo 6.º, do Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais: 
1. O reconhecimento de que as séries documentais constantes da relação anexa à informação DGAC n.º 
67, de 24.06.2013, são desprovidas de qualquer interesse arquivístico, de acordo com a referida 
informação; 

 
2. Que, em conformidade com tal decisão e por razões de descongestionamento do espaço destinado a 
arquivo e da racionalização de procedimentos, as referidas séries documentais existentes no Arquivo de 
Alfornelos, sejam eliminadas; 
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3. Que, o serviço de arquivo do Departamento de Administração Geral superintenda na eliminação da 
dita documentação, cujo processo deverá atender a critérios de confidencialidade e racionalidade de meios 
e custos, para o que o Departamento de Serviços Urbanos deverá dar a colaboração necessária. 
 
PROCESSO DISCIPLINAR (N.º 03/AG/13) INSTAURADO POR VIOLAÇÃO DOS 
DEVERES DE ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE.  
Aprovada, por escrutínio secreto. 
1. Aplicar ao trabalhador identificado no 1.º considerando da proposta n.º 290/2013, e tendo em conta 
os factos constantes do Relatório Final, a pena de repreensão escrita. 

 
2. Suspender a supra mencionada pena de repreensão escrita, pelo prazo de seis meses, atento o disposto 
no Relatório Final. 
 
PH + 1/2013.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A informação dos serviços 1437/13; 
 
2. A candidatura ao Programa PH+ requerida pelo António Jorge Almeida da Cunha, na qualidade de 
administrador do imóvel sito na Rua 9 de Abril, n.º 9 na freguesia da Mina, Amadora, de acordo com os 
seguintes valores: 
- Custo do orçamento da obra: 7.257,00 €; 
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 1.451,40€; 
 
3. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada aos proponentes da 
candidatura a partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no local, por 
técnicos municipais.  
 
PH + 2/2013.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A informação dos serviços 1447/13; 
 
2. A candidatura ao Programa PH+ requerida por Aurora Felicidade de Almeida Nunes Rodrigues, na 
qualidade de administradora do imóvel sito na Rua Afonso de Albuquerque, n.º 18 na freguesia da 
Venteira, Amadora, de acordo com os seguintes valores: 
- Custo do orçamento da obra: 9.980,00 €; 
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 1.996,00 €; 
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3. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada aos proponentes da 
candidatura a partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no local, por 
técnicos municipais.  
 
PH + 3/2013.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A informação dos serviços 1442/13; 
 
2. A candidatura ao Programa PH+ requerida por Maria João Santos Costa e Luís Filipe Martins de Brito, 
na qualidade de administradores do imóvel sito na Rua do Outeiro, n.º 2 na freguesia da Falagueira, 
Amadora, de acordo com os seguintes valores: 
- Custo do orçamento da obra: 22.496,40 €; 
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 4.499,28€; 

 
3. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada aos proponentes da 
candidatura a partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no local, por 
técnicos municipais.  
 
PH + 5/2013.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A informação dos serviços 1433/13; 
 
2. A candidatura ao Programa PH+ requerida pelo Custódio Rodrigues Ferreira, na qualidade de 
administrador do imóvel sito na Rua do Outeiro, n.º 22 na freguesia da Falagueira, Amadora, de acordo 
com os seguintes valores: 
- Custo do orçamento da obra: 3.763,80 €; 
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 752,76€; 

 
3. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada aos proponentes da 
candidatura a partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no local, por 
técnicos municipais.  
 
PH + 13/2013.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A informação dos serviços 1465/13; 
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2. A candidatura ao Programa PH+ requerida por Jorge Manuel Pinto Fernandes, na qualidade de 
administrador do imóvel sito na Rua Padre Cruz, n.º 4, 4-A, 4-B na freguesia da Buraca, Amadora, de 
acordo com os seguintes valores: 
- Custo do orçamento da obra: 9.063,00 €; 
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 1.812,60 €; 
 
3. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada aos proponentes da 
candidatura a partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no local, por 
técnicos municipais.  
 
REABILITA + 1/2013.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A informação dos serviços 1473/13; 
 
2. A candidatura ao Reabilita + requerida por Fernando Ribeiro Fernandes, na qualidade de 
administrador do imóvel sito na Rua 1.º de Maio, n.º 34, na freguesia da Venteira, Amadora, de acordo 
com os seguintes valores: 
- Custo do orçamento da obra: 48.631,74 €; 
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 9.726,34 €; 

 
3. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada aos proponentes da 
candidatura a partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no local, por 
técnicos municipais.  
 
PRÉMIO JOSÉ AFONSO/2013 – CONSTITUIÇÃO DO JÚRI. 
Aprovada, por unanimidade. 
A composição do Júri do Prémio José Afonso de 2013, relativo às obras editadas nos anos 2011 e 2012, 
sendo este constituído, designadamente, pelo Presidente da CMA ou em quem delegar, que preside, e 
pelas seguintes personalidades: 
• Olga Prats – Pianista 
• Sérgio Azevedo – Músico 
• Vanda Santos (Chefe da Divisão de Intervenção Cultural) 
 
24.ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL BD’ 2013 - PROGRAMA, ORÇAMENTO, 
FUNDO DE MANEIO, NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DOS CONCURSOS DE BD E 
TROFÉU ZÉ PACÓVIO E GRILINHO HONRA.  
Aprovada, por unanimidade. 
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1. O Programa e Orçamento do 24.º Amadora BD – Festival Internacional de Banda Desenhada e 
Imagem 2013, e constantes da informação n.º 67262/BD, de 28.08.2013. 

 
2. As Normas de Participação dos Concursos referidos no considerando cinco, da proposta n.º 
298/2013. 
 
3. Constituir um Fundo Extraordinário, com as características dos Fundos Permanentes no montante 
global de 2.990,00 €, para a resolução de emergências no âmbito do aludido evento.  
 
SIMAS - RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA DOS SMAS DE OEIRAS E AMADORA DE 
1 DE JANEIRO A 8 DE MAIO DE 2013 – RATIFICAÇÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. Ratificar a deliberação do Conselho de Administração dos SIMAS, através da qual remete à Assembleia 
Municipal da Amadora para aprovação, o Relatório e Conta de Gerência dos SMAS de Oeiras e Amadora, 
no período compreendido entre o dia 1 de janeiro e 8 de maio 2013; 
 
2. Submeter, nos termos do disposto na alínea c) do artigo 17.º do Regulamento dos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, à Assembleia Municipal, o relatório 
mencionado no ponto anterior, para aprovação por aquele órgão. 
 
ILUMINAÇÃO DE NATAL/2013.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. Atribuir um subsídio à ACECOA, no montante de 115.425,00 €, com IVA já incluído; 

 
2. Autorizar que esse subsídio seja transferido para a ACECOA; 
 
3. Que a presente deliberação fique sujeita a posterior cabimentação, na sequência da alteração 
orçamental que será submetida à apreciação do Executivo Municipal na presente reunião, sendo que com 
a adjudicação dos trabalhos o valor a cabimentar será de 46.170,00 €, devendo a verba ser retirada da 
rubrica 3.4.2-0301 PAM/2001A-114-05/040701. 
 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 13 DE SETEMBRO 2013 
DELIBERAÇÕES 
COMISSÕES INSTALADORAS DAS NOVAS FREGUESIAS DO MUNICÍPIO DA 

AMADORA – RELATÓRIO FINAL – APROVAÇÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
Os Relatórios Finais elaborados pelas Comissões Instaladoras das freguesias das Águas Livres, Alfragide, 
Encosta do Sol, Falagueira/Venda Nova, Mina de Água e da Venteira. 
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SIMAS – RATIFICAÇÃO - PPI, ORÇAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES E DE 

CAPITAL – 4.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2013.  
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar o ato praticado pelo Conselho de Administração dos SIMAS e pelo qual aprovou a 4.ª Alteração 
ao Orçamento de 2013 – PPI, Orçamento das Despesas Correntes e de Capital, no valor de 484.621,00 €, 
e conforme os mapas constantes das informações n.ºs 580-DAAJ/2013, de 2.09.2013 e 
017/DCONT/DFA/13, de 26.08.2013. 
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SIMAS – RATIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS PARA FECHOS 

E ABERTURAS DE ÁGUA E REPARAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE CORTE 

DE ÁGUA COM A EMPRESA HABITÁGUA, SERVIÇOS DOMICILIÁRIOS, LDA. E 

RESPETIVA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA.  
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar os atos do Conselho de Administração dos SIMAS relativos à prestação de serviços adicionais 
para fechos e aberturas de água e reparação/substituição de válvulas de corte de água com a empresa 
Hábitagua, Serviços Domiciliários, Lda., pelo valor de 325.000,00 € acrescidos de IVA e respetiva 
celebração de um Contrato-Programa com a mesma empresa.  
 
SIMAS – RATIFICAÇÃO DOS REESCALONAMENTO DE CABIMENTOS NO ÂMBITO 

DA EMPREITADA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS ASSOCIADOS A 

INTERVENÇÕES NAS REDES DE SANEAMENTO DOS SIMAS DOS MUNICÍPIOS DE 

OEIRAS E AMADORA, EM OEIRAS.  
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar os atos do Conselho de Administração dos SIMAS relativos ao reescalonamento de cabimentos 
referentes à Empreitada de Reposição de Pavimentos Associados a Intervenções nas Redes de 
Saneamento, em Oeiras, podendo a despesa ocorrer integralmente em 2013. 
 
SIMAS – RATIFICAÇÃO DA REVISÃO DE PREÇOS EFETUADA NO ÂMBITO DA 

EMPREITADA DESTINADA À “REMODELAÇÃO DE REDES DOMÉSTICAS E 

PLUVIAIS DO SISTEMA DE ESGOTOS DE ALGÉS. 
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar os atos do Conselho de Administração dos SIMAS e relativos à aprovação da revisão de preços 
efetuada no âmbito da empreitada destinada à remodelação de redes domésticas e pluviais do sistema de 
esgotos de Algés, referente aos trabalhos executados entre outubro e dezembro de 2012, pelo valor de 
11.536,52 €, ao qual acrescerá IVA à taxa legal em vigor. 
 
SIMAS – RATIFICAÇÃO DA REVISÃO DE PREÇOS EFETUADA NO ÂMBITO DA 

EMPREITADA DESTINADA À INSTALAÇÃO DA CONDUTA PARA O RESERVATÓRIO 

DA ZONA MÉDIA DA AMADORA E CONDUTAS DISTRIBUIDORAS DA AMADORA 

MÉDIA E BRANDOA BAIXA. 
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar o ato praticado pelo Conselho de Administração dos SIMAS, através do qual aprovou a revisão 
de preços efetuada no âmbito da empreitada destinada à instalação da conduta para o reservatório da zona 
média da Amadora e condutas distribuidoras da Amadora média e Brandoa Baixa, no valor de 20.137,89 €, 
acrescido de IVA à taxa legal vigente. 
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA COVA DA MOURA – TRANSFERÊNCIA 

DE VERBA – CESSAÇÃO DE CONTRATO A TERMO CERTO. 
 Aprovada, por unanimidade. 
A transferência de verba para a Associação de Moradores do Alto da Cova da Moura, no montante de 
2.758,57 €, no âmbito do final da vigência do aludido protocolo e para pagamento da compensação devida 
pela cessação de contrato de trabalho a termo de um dos trabalhadores.  
 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPO DA 

AMADORA E A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA COVA DA MOURA, NO 

ÂMBITO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A minuta de Protocolo de Colaboração, a celebrar entre o Município da Amadora e a Associação de 
Moradores do Alto da Cova da Moura, no âmbito da formação de pessoas, e desenvolvimento de 
atividades na área da manutenção e conservação da limpeza de arruamentos, com vista à sua inserção na 
comunidade a nível pessoal e profissional. 
 
2. Que a presente proposta fique sujeita a posterior cabimentação. 
 
PROCESSO 32052-PO/10 – REQUERENTE: EDIFUNDO – FUNDO DE 

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO – RECURSO HIERÁRQUICO 

IMPRÓPRIO.  
Aprovada, por unanimidade. 
Considerar improcedente o recurso hierárquico interposto pela Edifundo – Fundo de Investimento 
Imobiliário Fechado, atentos os fundamentos e pelas razões aduzidas na informação n.º 355, de 
12.06.2013, do DOM/DAIPEV, mantendo a decisão de indeferimento do pedido de licenciamento de 
trabalhos de remodelação de terrenos, na Quinta das Aguas Livres, sita na freguesia de São Brás (Proc. n.º 
32052/10-PO). 
 
PROJETO “MEDIAÇÃO INTERCULTURAL EM SERVIÇOS PÚBLICOS” – 

TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA AJPAS E ASSACM – 10.ª TRANCHE. 
Aprovada, por unanimidade. 
A transferência de verba no montante total de 3.027,10 € para a Associação de Intervenção Comunitária, 
Desenvolvimento Social e de Saúde (AJPAS) e para a Associação de Solidariedade Social do Alto da Cova 
da Moura (ASSACM), nos termos da informação n.º 66837/GPE, de 27.08.2013, e no âmbito do 
desenvolvimento do Projeto de Mediação Intercultural em Serviços Públicos – comparticipação dos 
vencimentos do Agente de Mediação Intercultural – 10.ª transferência.   
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LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE – APOIO A PARCEIRO – 2.ª TRANCHE. 
Aprovada, por unanimidade. 
A transferência de verba, no montante de 1.500,00 €, para a Associação Humanitária sem fins lucrativos 
“O Vigilante”, - 2.ª tranche – no âmbito do Projeto “Linha Municipal de Saúde”. 
 
PROGRAMA “RECRIAR A VIDA” - ATELIERS OCUPACIONAIS, CURSOS TEÓRICOS E 

ATIVIDADE FÍSICA - ANO LETIVO 2013/2014.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A realização do Programa “Recriar a Vida”, para o ano letivo de 2013/2014; 

 
2. Atribuir a verba no montante total de 54.455,00 € para as Instituições/Associações envolvidas no 
Programa “Recriar a Vida”, nos termos constantes da informação n.º 191/DIS, de 20.08.2012, do DEDS. 
 
RECEÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA 2013/2014 – TRANSFERÊNCIA DE VERBA.  
Aprovada, por unanimidade. 
A transferência de verba, no montante total de 4.800,00 €, para a Escola EB 2.3/Secundária Azevedo 
Neves, no âmbito da Receção à Comunidade Educativa 2013/2014. 
 
CONTRATO DE COMODATO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA AMADORA E 

O TEATRO PASSAGEM DE NÍVEL, RELATIVO À CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES.  
Aprovada, por unanimidade. 
A minuta de Contrato de Comodato a celebrar entre o Município da Amadora e o Teatro Passagem de 
Nível, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 68699, de 04.09.2013, do DEDS. 
 
CONTRATO DE COMODATO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA AMADORA E 

A ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÉDICOS “O VIGILANTE”, NO ÂMBITO DA 

RESIDÊNCIA TEMPORÁRIA PARA MÃES ADOLESCENTES.  
Aprovada, por unanimidade. 
A minuta de Contrato de Comodato a celebrar entre o Município da Amadora e a Associação de Socorros 
Médicos “O Vigilante”, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 369607, de 30.08.2013, 
do DEDS. 
 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA APOIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO 1º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO E JARDIM-DE-INFÂNCIA – SUBSÍDIOS PARA 

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - ANO LETIVO 2013/2014.  
Aprovada, por unanimidade. 
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A atribuição da verba no montante global de 26.898,82 €, para as Escolas do 1.º Ciclo e de Educação Pré-
Escolar do Município, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 59590, de 24.07.2013, do 
DEDS. 
 
QUINTA DE SÃO MIGUEL – COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À SOCIEDADE 

FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA, 
REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO ANO DE 2013.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. Atribuir o valor de 28.973,64 €, para a Sociedade Filarmónica de Apoio Social e Recreio Artístico da 
Amadora (SFRAA), referente ao serviço de vigilância na Quinta de São Miguel no ano de 2013; 

 
2. Que a proposta fique sujeita a cabimentação posterior. 
 
ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO, EM 

REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO, PARA 

DOIS ASSISTENTES OPERACIONAIS.  
Aprovada, por unanimidade. 
A abertura de procedimento concursal para recrutamento nos seguintes termos: 
Carreira/Categoria: Assistente Operacional 
Área de formação: Escolaridade obrigatória 
Modalidade de contrato: Contrato por tempo indeterminado 
Número de postos de trabalho a ocupar: 2 
Departamento/Divisão/Serviço: Departamento de Administração Geral/Divisão de Gestão de Bares e 
Refeitórios Municipais 
Validade do procedimento concursal: 18 meses 
Caracterização de cada posto de trabalho a ocupar de acordo com o mapa de pessoal: Área da 
restauração 
 
Considerando que: 
Estão reunidos os requisitos previstos no n.º 2, do artigo 66.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro 
(Orçamento de Estado para 2013), para autorização excecional de abertura de procedimento concursal, 
designadamente: 
 
• Constatada a existência do relevante interesse público, é imprescindível o recrutamento, tendo em vista 
assegurar o cumprimento das obrigações de prestação de serviço público legalmente estabelecidas e 
ponderada a carência dos recursos humanos no Departamento de Administração Geral/Divisão de 
Gestão de Bares e Refeitórios Municipais;   
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• Não existe qualquer pedido de mobilidade na área a recrutar e a consulta prévia à Entidade 
Centralizadora para Constituição de Reservas de Recrutamento se encontra temporariamente dispensada; 
 
• Os encargos emergentes do recrutamento foram aprovados, em 2 de maio de 2013, através da Proposta 
n.º 133/2013, encargos que já tinham sido aprovados na reunião da Câmara Municipal realizada em 17 de 
abril de 2013; 

 
• Assegurou o cumprimento dos deveres de informação previstos na alínea d), do artigo 66.º, da Lei n.º 
66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado de 2013); 
 
• Que o município cumpriu com as medidas de redução mínima, estabelecidas tendo em vista o 
cumprimento do PAEF no termo de 2012, demonstrada com a redução do efetivo de 1150 trabalhadores 
em 31 de dezembro de 2011 para 1110 em 31 de dezembro de 2012. 
 
Considerando ainda que: 
• Perante a impossibilidade de ocupação do posto de trabalho objeto de recrutamento por um candidato 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, nos termos previstos nos n.ºs 1 a 5, do 
artigo 6.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro. 
 
Mais se propõe: 
• Tendo em conta os princípios da racionalização, eficiência, economia processual e financeira que devem 
presidir a atividade municipal, que seja, desde já, autorizado o recurso ao recrutamento excecional 
destinado a candidatos sem relação jurídica de emprego por tempo indeterminado, perante verificação das 
condições legalmente exigidas para o efeito.  

 
IV FEIRA D’ ARTE CONTEMPORÂNEA DA AMADORA 2013.  
Aprovada, por unanimidade. 
A realização da IV Feira de Arte Contemporânea da Amadora 2013, nos termos constantes da informação n.º 
67507/C, de 29.08.2013. 
 
REUNIÃO DE 18 DE SETEMBRO 2013 
INFORMAÇÃO 
 O Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 67.876.007,45 €. 
 

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE KIYOSHI KOBAYASHI. 
Aprovado por unanimidade. 
1. Um Voto de Pesar pela morte de Kiyoshi Kobayashi; 
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2. Considerar o seu nome no plano toponímico da Cidade; 
 
3. Endereçar à Embaixada do Japão, cópia do documento aprovado. 
 
INFORMAÇÃO N.º 9/2013  DA DIVISÃO DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA. 
Base Cartográfica da Amadora – Homologação e Disponibilização. 
 
INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS E DIREÇÃO DO ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANOS. 
Circulação de orientação técnica sobre cartografia a utilizar na elaboração, revisão ou alteração de PDM e 
de PU. 
 
SERVIÇOS INTERMUNICIPLAIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DOS MUNICÍPOS 
DE OEIRAS E AMADORA. 
Proposta de deliberação. 
DEPCG/Divisão de Estudos, Planeamento e Controlo de Gestão. 
Atualização do preço da tarifa de utilização de Oeiras para o ano de 2014. 
I - A aprovação da proposta de atualização dos preços da tarifa de utilização de Oeiras para o ano 2014, a 
qual é composta pela componente variável e componente fixa, de acordo com o índice de preços do 
consumidor (ICP) de maio de 2013, publicada pelo Instituto Nacional de Estatísticas. 
 
II - Posterior remessa à CMO para ratificação. 
 
SMAS OEIRAS E AMADORA. 
Informação n.º 603-DAAJ/2013. 
Atualização do preço da Tarifa de Utilização, para o ano de 2014. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA. 
DESTAQUE - informação à Comunicação social. 
Índices de preços no consumidor maio 2013. 
Taxa de variação média dos últimos doze meses do IPC diminui para 1,6%. 
 

Processos despachados pelo Sr. Presidente da Câmara Joaquim Moreira Raposo em agosto de 2013 
Tipo de 
processo 

N.º de 
 processo 

Tipo de requerimento N.º de 
requerimento 

Data de 
entrada 
do req.º 

NIF Requerente Local da 
Obra 

Freguesia Proposta Data do 
Despacho 

Despacho 
PL 695-PL/86 03.3 Alteração à 

Licença de 
Operação de 
Loteamento 

90237/12 14-12-2012 999005159 SUPERSUMOES URB. DA 
E.N.117 

Alfragide Indeferir 05-08-2013 INDEFERIDO 
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  Processos despachados pelo Sr. Vereador Gabriel Oliveira em agosto de 2013   

 

Processos despachados pelo Diretor do DAU em agosto de 2013 

 
 
DELIBERAÇÕES 
DISPONIBILIZAÇÃO DE 39 FOGOS A CUSTOS CONTROLADOS – ACEITAÇÃO DA 
PROMESSA UNILATERAL. 
Aprovada por unanimidade. 
1. Autorizar a EFIMÓVEIS – IMOBILIÁRIA, S.A. a assumir os direitos e obrigações que no protocolo 
já referido impendiam sobre a FDO – HABIT, LDA. 

 
2. Aceitar da EFIMÒVEIS – IMOBILIÁRIA, S.A. a promessa unilateral de disponibilização dos 
sobreditos 39 fogos para habitação social para o Município ou entidade por este designada, que indicará os 
respetivos adquirentes.  
 
VIVER A TERCEIRA IDADE “MELHOR VIDA MAIS ANOS” – COMEMORAÇÕES DO 
MÊS DO IDOSO. 
Aprovada por unanimidade. 
1. A realização das Comemorações do Mês do Idoso – 2013, assim como os recursos necessários à 
realização da iniciativa, a ceder pelos serviços da Autarquia e constantes na informação n.º 189/DIS, de 
06.08.2013. 
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2. A transferência de verba no montante total de 8.000,00 €, para a URPIA União de Reformados, 
Pensionistas e Idosos da Amadora, entidade que ficará responsável pela gestão financeira das 
comemorações. 
 
FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO. 
Aprovada por unanimidade. 
Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal para atribuição de apoios sociais a grupos 
desfavorecidos da população – Fundo de Coesão Social Municipal – a proposta de apoio económico, no 
valor global de 570,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 204, de 13.09.2013, do 
DEDS/DIS. 
 
FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO. 
Aprovada por unanimidade. 
Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal para atribuição de apoios sociais a grupos 
desfavorecidos da população – Fundo de Coesão Social Municipal – a proposta de apoio económico, no 
valor global de 398,02 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 205, de 13.09.2013, do 
DEDS/DIS. 
 

SIMAS – RATIFICAÇÃO DE CRIAÇÃO DE EQUIPA MULTIDISCIPLINAR PARA 
ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS – EMEPE. 
Aprovada por unanimidade. 
Ratificar o ato de autorização da proposta de criação de uma equipa multidisciplinar, designada por 
“Equipa Multidisciplinar para Estudos e Projetos Especiais – (EMEPE)” bem como a designação do 
técnico superior, Dr. Rui Manuel Gonçalves Lourenço, para assegurar a Chefia da aludida equipa e a 
designação dos trabalhadores Dr. António Mascarenhas de Carvalho, Técnico Superior, Dra. Sílvia Mota 
Lopes, Técnica Superior e Dra. Susana Carla Ferreira de Oliveira, Técnica Superior, como membros da 
equipa multidisciplinar.  
 

SIMAS – RATIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AS 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS. 
Aprovada por unanimidade. 
A emissão de parecer prévio vinculativo favorável à celebração de procedimentos concursais para a 
aquisição de serviços constantes na informação n.º 375/DA/2013. 
 

SIMAS – RATIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AS 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS – QUARTO TRIMESTRE. 
Aprovada por unanimidade. 
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A emissão de parecer prévio vinculativo favorável à celebração de procedimentos concursais para a 
aquisição de serviços para o 4.º trimestre de 2013 e constantes na informação n.º 376/DA/2013.  
 
DESPACHOS  
 

DESPACHO N.º 15/P/2013 
Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais 

29 de setembro de 2013 
Exercício do Direito de Voto Antecipado 

Ao abrigo das disposições constantes na Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, na sua atual redação e 
considerando que: 
1. A Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, na sua redação atual, através do artigo 117.º, determina 
quais os eleitores impedidos de se deslocarem à Assembleia de Voto no dia da eleição e que através dos 
artigos 118.º, 119.º e 120.º, define o modo como podem exercer o voto antecipado; 
2. Os prazos e as formalidades para o exercício deste direito diferem entre doentes, presos e estudantes, 
em relação aos restantes eleitores, mas em todos os casos compete ao Presidente da Câmara dirigir as 
operações e elaborar a respectiva acta; 
3. Em relação ao exercício do voto antecipado pelo doentes e presos o artigo 119.º, supracitado, prevê 
que o Presidente da Câmara possa fazer-se substituir pelo Vice-Presidente ou por qualquer outro 
Vereador do Município devidamente credenciado, não contemplando idêntica disposição para o voto 
antecipado a exercer pelos eleitores igualmente abrangidos pelo direito de votar antecipadamente; 
4. O entendimento perfilhado pela Comissão Nacional de Eleições, em reunião plenária de 02 de julho de 
2009, segundo o qual nas operações respeitantes ao exercício do voto antecipado por militares, agentes de 
forças e serviços de segurança, trabalhadores dos transportes e membros que representem oficialmente 
seleções nacionais, os eleitores internados em estabelecimento hospitalar, presos e restantes eleitores ora 
abrangidos pelo direito de votar antecipadamente, o Presidente da Câmara também pode recorrer aos 
mecanismos de substituição ou de delegação de competências próprias, sempre que as circunstâncias o 
justifiquem. 

 
No sentido de garantir o exercício do direito de voto constitucionalmente consagrado a todos os cidadãos, 
nas minhas ausências e impedimentos e sempre que as circunstâncias o justifiquem, delego na Senhora 
Vice-Presidente Carla Tavares as operações inerentes ao exercício do voto antecipado que, em caso de 
impedimento será substituída pelo Senhor Vereador António Moreira. 
Este despacho produz efeitos unicamente para o acto eleitoral invocado. 
Amadora, 30 de agosto de 2013 

O Presidente 
Joaquim Moreira Raposo 
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EDITAL  
 

EDITAL 
  JOAQUIM MOREIRA RAPOSO, Presidente da Câmara Municipal da Amadora, torna público, 
nos termos do n.º 1 do artigo 1.º e n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 26/94, de 19 de agosto, os benefícios 
concedidos pelo Município da Amadora.  
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Amadora, 16 de setembro de 2013 O Presidente (Joaquim Moreira Raposo) 


