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ASSEMBLEIA MUNICIPAL  
 

EDITAL N.º 14/2014 
Joaquim Moreira Raposo, Presidente da Assembleia Municipal da Amadora, FAZ SABER QUE: 
No uso da competência prevista na alínea b) do n.º 1 do Artigo 30.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, convoca 
a Assembleia Municipal da Amadora para a Sessão Ordinária de junho de 2014, a realizar no próximo dia 30 
de junho de 2014, pelas 19,30 horas, no Auditório Municipal dos Paços do Concelho. 
 
Para constar e devidos efeitos se publica este Edital e outros de igual teor nos locais habituais. 
Amadora, 20 de junho de 2014  

O Presidente 
Joaquim Moreira Raposo 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE JUNHO DE 2014 

ORDEM DO DIA 
 
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do Artigo 29.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Mesa da Assembleia 
Municipal da Amadora, reunida em 24 de junho, resolveu elaborar para a Sessão Ordinária de junho de 2014, a 
realizar no próximo dia 30, pela 19.30 horas, no Auditório Municipal dos Paços do Concelho, a seguinte Ordem 
do Dia: 
1. Apreciação e votação, nos termos e ao abrigo do disposto na alínea I) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro, conjugado com o n.º 2 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, da 
proposta da C.M.A. relativa a “Prestação de Contas Consolidadas 2013 (Proposta n.º 252/2014)”; 

 
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, na sua atual redação, da proposta da C.M.A. relativa a “Procedimento Concursal Público para a 
Prestação de Serviços no âmbito da Certificação de Contas do Município da Amadora – Autorização 
Prévia para Abertura de Procedimento e Assunção de Compromissos Plurianuais – Aditamento à 
Proposta n.º 27/2014 (Proposta n.º 257/2014)”;  
 
3. Apreciação e votação, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 168/99 de 18 de 
setembro na sua atual redação, da proposta da C.M.A. e relativa a “Constituição de Servidão Administrativa 
sobre o Prédio n.º 1345/20081013, 1.ª Conservatória do Registo Predial da Amadora – Após Audiência 
dos Interessados (Proposta n.º 194/2014)”; 
 
4. Apreciação e votação, nos termos e ao abrigo da alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, de uma proposta da C.M.A. relativa a “GESTUG (Req. 24387/2014 – Requerente: Efimóveis – 
Imobiliária, S.A. – Cedência de Terreno para o Domínio Público Municipal (Proposta n.º 232/2014)”; 
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5. Apreciação e votação, nos termos e ao abrigo da alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, de uma proposta da C.M.A. relativa a “Constituição de Direito de Superfície sobre o Terreno 
onde se situa o Mercado dos Moinhos da Funcheira – Após Discussão Pública (Proposta n.º 
256/2014)”;  
 
6. Apreciação, nos termos da alínea c) do n.º 2 do Artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, da 
“Informação Escrita da Presidência da Câmara acerca da Atividade do Município”; 
 
Atas para aprovação: Ata n.º 6/2014 da Sessão Ordinária de abril de 2014 

Ata n.º 7/2014 da 4.ª Sessão Extraordinária de 15 de maio de 2014. 
Amadora, 24 de junho de 2014 

O Presidente 
Joaquim Moreira Raposo 

 
EDITAL N.º 15/2014 

Joaquim Moreira Raposo, Presidente da Assembleia Municipal da Amadora, FAZ SABER QUE: 
No uso da competência prevista na alínea b) do n.º 1 do Artigo 30.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, convoca 
a Assembleia Municipal da Amadora para uma Sessão Extraordinária, a realizar no próximo dia 15 de julho de 
2014, entre as 19,00 e as 22,00 horas, nas instalações da Assembleia Municipal sitas na Av. Conde Castro 
Guimarães n.º 6-B, 4.º piso, neste Município. 
Ponto Único: Eleição da Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa 
 
Para constar e devidos efeitos se publica este Edital e outros de igual teor nos locais habituais. 
Amadora, 27 de junho de 2014  

O Presidente 
Joaquim Moreira Raposo 

 
CÂMARA MUNICIPAL  
 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 4 DE JUNHO DE 2014 
  
INFORMAÇÕES 
A Presidente deu conhecimento à Câmara da seguinte informação: 
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 70.051.332,18 €. 
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  Processos Despachados pelo Sr. Vereador Gabriel Oliveira em maio de 2014 

 
    Processos Despachados pelo Diretor do DAU em maio de 2014 

 
   Processos Despachados pelo Diretor do DAU em maio de 2014 

 
 
DELIBERAÇÕES 
GESTUG (REQ. 24387/2014) – REQUERENTE: EFIMÓVEIS – IMOBILIÁRIA, S.A. – CEDÊNCIA 
DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL.  
Aprovada, por maioria. 
Submeter à Assembleia Municipal, a aceitação de uma parcela de terreno com a área total de 236,45 m2 que se 
destina a passeios públicos a construir pela Câmara Municipal da Amadora localizada na freguesia da Encosta do 
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Sol, e melhor identificada na planta que consta no Proc. nº 24387/14, a integrar no domínio público municipal 
da Amadora. 
 
PROC. N.º RG–8525/87 (REQ. 51123/13) – REQUERENTE: ARQUIPIR PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES, S.A. – ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 10/88 – ALTERAÇÃO À LICENÇA DE 
LOTEAMENTO.  
Aprovada, por unanimidade. 
A alteração à licença de loteamento titulada pelo Alvará n.º 10/88, e relativa ao Lote 43, nos termos constantes 
da informação n.º 51123, de 21.05.2014, do DAU/DGU, e em consequência determinar o aditamento ao 
respetivo Alvará, bem como a comunicação dos factos à Conservatória do Registo Predial competente, para 
efeitos de averbamento, mantendo-se tudo o restante anteriormente aprovado e constante do referido Alvará e 
respetivos aditamentos. 
 
SIMAS – ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTERNACIONAL 
PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES DE DADOS DE VOZ PARA OS 
VÁRIOS LOCAIS DOS SIMAS. 
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar os atos do Conselho de Administração através dos quais: 
a) Aprovou os relatórios preliminar e final do procedimento em causa; 

 
b) Adjudicou o concurso público com publicidade internacional, destinado à aquisição de serviços de 
comunicação de dados e voz para os vários locais dos SIMAS, com um prazo de execução de vinte e quatro 
meses e possibilidade de renovação automática por doze meses, num máximo de duas renovações, nos termos 
que infra se descrevem: 
• Lote 1 - Ar Telecom – Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A., pelo valor de 198.480,00 €, ao qual 
acresce IVA à taxa legal vigente; 
• Lote 2 – PT Comunicações, S.A., pelo valor de 299.353,53 €, acrescido de IVA à taxa legal; 
 
c) Autorizou a notificação à entidade adjudicatária para prestação da caução, no modo previsto no programa do 
procedimento; 
 
SIMAS – ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DESTINADA À 
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS, REPARAÇÃO DE RAMAIS E CAIXAS DE VISITA DE 
SANEAMENTO DO CONCELHO DA AMADORA – ANOS 2014/2015 – RATIFICAÇÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar os atos do Conselho de Administração através dos quais: 
a) Aprovou os relatórios preliminar e final do procedimento em causa; 
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b) Adjudicou o concurso público para a empreitada destinada à substituição de tampas, reparação de ramais e 
caixas de visita de saneamento, no concelho da Amadora, para os anos de 2014/2015, pelo valor de 225.066,01 €, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com um prazo de execução de 12 meses após consignação; 
 
c) Autorizou a notificação à entidade adjudicatária para prestação da caução, no modo previsto no programa do 
procedimento; 
 
d) Nomeou Eng.ª Paula Saramago como coordenadora de segurança em fase de obra. 
 
SIMAS – ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DESTINADA À 
INSTALAÇÃO/REMODELAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E REBAIXAMENTO DE RAMAIS NO 
CONCELHO DE OEIRAS – RATIFICAÇÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar os atos do Conselho de Administração através dos quais: 
a) Aprovou os relatórios preliminar e final do procedimento por Concurso Público, para a Empreitada destinada 
à Instalação/Remodelação de Redes de Água e Rebaixamento de Ramais no Concelho de Oeiras e 
consequentemente as deliberações do júri do procedimento e ordenação de propostas; 

 
b) Adjudicou o aludido procedimento concursal ao concorrente “António Filipe Teodósio & Companhia, Lda., 
pelo valor de 304.359,25 €, acrescido de IVA, para um prazo de execução de 14 (catorze) meses, após 
consignação; 
 
c) Autorizou a notificação ao adjudicatário para a prestação de caução, no valor de 5% do preço contratual; 
 
d) Nomeou o técnico superior Eng.º Pedro Alves, como Coordenador de Segurança em fase de Obra e Diretor 
de Fiscalização. 
 
SIMAS - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DO ALTO DA MIRA – 
APLICAÇÃO DE COIMAS E RESOLUÇÃO CONTRATUAL – RATIFICAÇÃO. 
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar os atos do Conselho de Administração através dos quais: 
a) Aprovou a aplicação, à entidade executante, Habitâmega, Construções, S.A., das sanções pecuniárias devidas 
pelo incumprimento contratual relativamente à data acordada para a conclusão dos trabalhos, no valor de 
326.189,40 €, apurados à data de 19 de maio de 2014; 

 
b) Aprovou a resolução do Contrato de Empreitada de Obras Públicas n.º 106/2012 para a “Construção do 
Reservatório do Alto da Mira”, celebrado com a referenciada empresa em 9 de abril de 2012. 
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SIMAS – EMPREITADA DE INSTALAÇÂO DAS CONDUTAS DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
DO SUBSISTEMA DO ALTO DA MIRA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA EMPREITADA – 
RATIFICAÇÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar o ato praticado pelo Conselho de Administração dos SIMAS, através do qual aprovou a prorrogação do 
prazo de execução da empreitada destinada à instalação das condutas de adução e distribuição do subsistema do 
Alto da Mira, pelo período de 4 (quatro) meses, fixando-se o prazo para a conclusão da mesma o dia 17 de 
outubro de 2014, sem quaisquer encargos adicionais em termos financeiros. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA “REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 
2014/2015/2016 – ZONA NORTE” – EMPREITADA N.º 29/2014 – RETIFICAÇÃO. 
Aprovada, por unanimidade. 
- Retificar o quarto parágrafo dos Considerandos da Proposta n.º 185/2014, no sentido de passar a ter a seguinte 
redação: 
- A faturação prevista para 2014 é de 11.323,52 €, para 2015 é de 94.313,69 € e para 2016 é de 94.313,69 €, 
valores a que acresce IVA à taxa legal, encontrando-se previsto nas GOP.  
 
CONCURSO PÚBLICO PARA “REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 
2014/2015/2016 – ZONA CENTRO” – EMPREITADA N.º 30/2014 – RETIFICAÇÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
- Retificar o quarto parágrafo dos Considerandos da Proposta n.º 186/2014, no sentido de passar a ter a seguinte 
redação: 
- A faturação prevista para 2014 é de 11.323,52 €, para 2015 é de 94.313,69 € e para 2016 é de 94.313,69 €, 
valores a que acresce IVA à taxa legal, encontrando-se previsto nas GOP.  
 
CONCURSO PÚBLICO PARA “REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 
2014/2015/2016 – ZONA SUL” – EMPREITADA N.º 31/2014 – RETIFICAÇÃO. 
Aprovada, por unanimidade. 
- Ratificar o quarto parágrafo dos Considerandos da Proposta n.º 187/2014, no sentido de passar a ter a seguinte 
redação: 
- A faturação prevista para 2014 é de 11.323,52 €, para 2015 é de 94.313,69 € e para 2016 é de 94.313,69 €, 
valores a que acresce IVA à taxa legal, encontrando-se previsto nas GOP.  
 
CONCURSO PÚBLICO PARA “CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS 
MUNICIPAIS/PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL – REDE DE ESGOTOS E DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA” - EMPREITADA N.º 8/2014 – ABERTURA. 
Aprovada, por unanimidade. 
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- A abertura de Concurso Público para a “Conservação e beneficiação de edifícios municipais/parque escolar 
municipal – rede de esgotos e de distribuição de água”, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 19.º do 
Código dos Contratos Públicos, autorizando a respetiva despesa, sendo o preço base de 247.485,00 €, ao qual 
acresce o IVA à taxa legal em vigor; 
 
- O Programa de Concurso Público e o Caderno de Encargos. 
 
- Designar, o júri que conduzirá a realização das operações inerentes ao presente procedimento, com a 
composição constante da informação n.º 44658, de 29.05.2014, do DOM/DME. 
 
- Delegar no referido júri, nos termos do n.º 1 do artigo 109.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 69.º, as 
competências previstas no n.ºs 2 e 3 do artigo 50.º, no n.º 4 do artigo 64.º e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º, todos 
do mencionado Código dos Contratos Públicos; 
 
- A nomeação da Sr.ª Dr.ª Úrsula Carrasco como Coordenador de Segurança em obra, no âmbito do presente 
Concurso Público. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA “CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS 
MUNICIPAIS/PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL – PINTURAS E CARPINTARIAS - 
EMPREITADA N.º 35/2014 – ABERTURA.  
Aprovada, por unanimidade. 
- A abertura de Concurso Público para a “Conservação e beneficiação de edifícios municipais/parque escolar 
municipal – pinturas e carpintarias”, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos 
Públicos, autorizando a respetiva despesa, sendo o preço base de 247.924,00 €, ao qual acresce o IVA à taxa legal 
em vigor; 
 
- O Programa de Concurso Público e o Caderno de Encargos. 
 
- Designar, o júri que conduzirá a realização das operações inerentes ao presente procedimento, com a 
composição constante da informação n.º 44656, de 29.05.2014, do DOM/DME. 
 
- Delegar no referido júri, nos termos do n.º 1 do artigo 109.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 69.º, as 
competências previstas no n.ºs 2 e 3 do artigo 50.º, no n.º 4 do artigo 64.º e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º, todos 
do mencionado Código dos Contratos Públicos; 
 
- A nomeação da Sr.ª Dr.ª Úrsula Carrasco como coordenador de segurança em obra, no âmbito do presente 
Concurso Público. 
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PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS NA VIATURA DE FRANCISCO SILVEIRA 
BARRETO - DEVIDO A BURACO NA ESTRADA – INDEFERIMENTO. 
Aprovada, por unanimidade. 
Indeferir o pedido de indemnização por danos sofridos, requerido por Francisco Silveira Barreto, nos termos do 
Parecer n.º 127/CP/14, de 22.05.2014, do DAG/GAJ. 
 
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS NA VIATURA 86-JZ-46 - DEVIDO A BURACO NA 
ESTRADA – INDEFERIMENTO. 
Aprovada, por unanimidade. 
Indeferir o pedido de indemnização por danos sofridos, requerido por Alexandra da Conceição Vieira Marques 
Novo, nos termos do Parecer n.º 125/CP/14, de 21.05.2014, do DAG/GAJ. 

 
REABILITA + - PROCESSO N.º 04/2014.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A informação dos serviços 800/14, datada de 24 de abril de 2014; 
 
2. A candidatura ao REABILITA+, requerida por Rita Borges de Sousa Formigal Lopes de Castro, na qualidade 
de representante legal dos proprietários do imóvel sito na Praça da Igreja, n.º 23 a 23 C, na freguesia de Venteira, 
Amadora de acordo com os seguintes valores: 
- Custo do orçamento da obra: 32.324,70 €; 
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 6.464,94 €; 
 
3.  Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada ao proponente da candidatura a 
partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no local, por técnicos municipais. 
 
CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DA AMADORA E A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TREINADORES DE 
BASQUETEBOL NO ÂMBITO DO XXVI CLINIC INTERNACIONAL DA ANTB – AMADORA 
2014. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. A Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo referente ao XXVI Clinic Internacional da 
ANTB – Amadora 2014, possibilitando a realização do evento nos termos e para os efeitos expostos na 
informação n.º 42784, de 23.05.2014, do DEDS/DD; 
 
2. A atribuição de verba no valor de 1.000,00 € à Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol (ANTB), 
nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 42784, de 23.05.2014, do DEDS/DD; 
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3. Ceder os apoios não financeiros, técnicos e logísticos, necessários à realização do evento, de acordo com a 
informação n.º 42784, de 23.05.2014, do DEDS/DD. 
 
CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DA AMADORA E A AMAVITA FOOT NO ÂMBITO DO MUNDIAL JOVEM 2014.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo referente ao Mundial Jovem 2014, 
possibilitando a realização do evento nos termos e para os efeitos expostos na informação n.º 42786, de 
23.05.2014, do DEDS/DD. 
 
2. A atribuição de verba no valor de 3.400,00 € à Associação AMAVITA Foot, nos termos e para os efeitos 
previstos na informação n.º 42786, de 23.05.2014, do DEDS/DD; 
 
3. Ceder os apoios não financeiros, técnicos e logísticos, necessários à realização do evento, de acordo com a 
informação n.º 42786, de 23.05.2014, do DEDS/DD. 
 
FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO. 
Aprovada, por unanimidade. 
Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal para atribuição de apoios sociais a grupos desfavorecidos da 
população - Fundo de Gestão Social Municipal, a proposta de apoio económico, no valor global de 260,00 €, nos 
termos e para os efeitos previstos na informação n.º 31550, de 14.04.2014, do DEDS/DIS. 
 
17.ª EDIÇÃO PRÉMIO LITERÁRIO ORLANDO GONÇALVES - REPRESENTANTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL.  
Aprovada, por unanimidade. 
Nomear para membro do Júri da 17.ª Edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves, e na qualidade de 
representante do Município da Amadora, o jornalista João Grego Esteves.  
 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 18 DE JUNHO DE 2014 
  
INFORMAÇÕES 
A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 69.429.060,69 €. 
 
Processos Despachados pela Sr.ª Presidente Carla Tavares 
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DELIBERAÇÕES 
LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL (AUGI) – 
METODOLOGIA. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. Dispensar da apresentação de projetos de especialidades que não se reportem à estrutura ou segurança da 
edificação, em procedimentos de legalização, de edificações inseridas em AUGI, iniciados posteriormente à 
concretização da respetiva operação de reconversão, ou quando a reconversão em metros quadrados já se 
encontre consolidada, mediante declaração de responsabilidade de conformidade do construído com as 
exigências legais e regulamentares para o efeito, assinada por técnico, habilitado para subscrever os projetos 
dispensados; 

 
2. Dispensar os pareceres a emitir pelas entidades que já forneçam os seus serviços à edificação a legalizar; 
 
3. Nos termos do disposto na alínea y) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que a lei, a 
respeitar em procedimentos de legalização de edificações inseridas em AUGI, iniciados posteriormente à 
concretização da respetiva operação de reconversão ou quando a reconversão em metros quadrados já se 
encontre consolidada, seja o normativo vigente à data da construção, confirmado pela apresentação de caderneta 
predial atualizada e certificada; 

 
4. A declaração de responsabilidade de conformidade do construído deverá reportar-se ao quadro legal e 
regulamentar aplicável à data da construção. 
 
5. A obrigatoriedade de menção expressa, nos títulos de utilização das edificações legalizadas ao abrigo deste 
regime, de que se trata de uma legalização que não garante o conforto e a qualidade que outra edificação nova e 
erigida legalmente. 
 
PROC. 314-PL/86 – REQUERENTE: ÁLVARO FERNANDO MARQUES ROSA – ALTERAÇÃO 
AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 12/88 – APÓS DISCUSSÃO PÚBLICA. 
Aprovada, por unanimidade. 
A Alteração ao alvará de loteamento n.º 12/88, no tocante ao processo de loteamento n.º 314-PL/86 e 
consequentemente o seu aditamento e posterior comunicação à conservatória de registo predial competente para 
efeitos de averbamento. 
 
PROC. 715-PL/88 - REQUERENTE: JOSÉ DA CONCEIÇÃO GUILHERME – EXTINÇÃO DA 
GARANTIA BANCÁRIA.  
Aprovada, por unanimidade. 
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1. No âmbito do alvará de loteamento n.º 6/90 e referente ao processo de loteamento n.º 715-PL/88, a 
libertação da caução, prestada sob a forma de garantia bancária com o n.º 125/90 datada de 26 de fevereiro de 
1990, emitida pelo Banco de Comércio e Indústria, S.A., no valor de 64.843,73 €. 
 
2. Notificar o requerente e a instituição bancária da presente deliberação. 
 
PROC. N.º 17-PL/92 – REQUERENTE: COMISSÃO DE PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO 
BAIRRO DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA – ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 
1/02 – APÓS DISCUSSÃO PÚBLICA.  
Aprovada, por unanimidade. 
A alteração ao alvará de loteamento n.º 1/02, no tocante ao processo de loteamento n.º 17-PL/92 e 
consequentemente o seu aditamento e posterior comunicação à conservatória de registo predial competente para 
efeitos de averbamento. 
 
CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE O TERRENO ONDE SE SITUA O 
MERCADO DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA – APÓS DISCUSSÃO PÚBLICA. 
Aprovada, por unanimidade. 
Submeter à Assembleia Municipal, e no âmbito das alterações aos alvarás de loteamento n.ºs 10/88 e 1/92: 
a) Alvará de loteamento n.º 10/88: 
Integração no domínio público municipal de 2.712,50 m2 do total de 4.812,50 m2  que constituem a parcela de 
terreno denominada C, descrita sob o n.º 0468/19880916, da 1.ª CRP da Amadora, na freguesia da Mina, da 
propriedade do Município da Amadora, sendo os remanescentes 2.100,00 m2 da referida parcela de terreno, 
retirados deste Alvará de Loteamento e integrados em Lote (Lote E1) a construir no Alvará de Loteamento  n.º 
1/92, deixando, deste modo, de existir esta parcela no presente alvará de loteamento. 
 
b) Alvará de loteamento n.º 1/92: 
Integração no domínio público municipal de uma área de 626,25 m2, retirada da parcela A, descrita sob o n.º 
3577/20110505 da 1.ª CRP da Amadora, na freguesia da Mina, propriedade do Município da Amadora, sendo a 
área remanescente de 248,75 m2, integrada no Lote a constituir no presente Alvará de Loteamento (Lote E1), 
destinado a Equipamento, deixando, deste modo, de existir a parcela A no presente alvará de loteamento. 
Desafetação do domínio público municipal da área de 141,25 m2, cedida no âmbito do presente Alvará de 
Loteamento, a qual será integrada no Lote a constituir (E1) e destinada a Equipamento, ficando, desta forma este 
Lote (E1) com a área de 2.490,00 m2 (2.100,00 m2 + 248,75 m2 + 141,25 m2); 
Constituição em Lote (Lote E2), destinado a Equipamento, com a mesma área e confrontações, da designada 
parcela B do Alvará de Loteamento inicial 1/92, com a descrição predial n.º 3578 da Mina, da 1.ª CRP da 
Amadora, artigo matricial n.º 891, atual freguesia da Mina de Água, anterior freguesia da Mina; 
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PROCEDIMENTO CONCURSAL PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO 
DA CERTIFICAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DA AMADORA – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 
PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO E ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 
ADITAMENTO À PROPOSTA N.º 27/2014. 
Aprovada, por unanimidade. 
Solicitar autorização da Assembleia Municipal: 
Para a assunção dos compromissos plurianuais para efeitos do previsto na alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei 
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), designadamente: 
Ano de 2015 – Até ao montante máximo de 22.630,00 € (+IVA, à taxa legal em vigor); 
Ano de 2016 – Até ao montante máximo de 22.630,00 € (+IVA, à taxa legal em vigor); 
Ano de 2017 – Até ao montante máximo de 13.235,00 € (+IVA, à taxa legal em vigor). 
 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM 
MT (LOTE 1) E BTE (LOTE 2) DO MUNICÍPIO DA AMADORA – PROCEDIMENTOS DE 
AJUSTE DIRETO À EDP COMERCIAL – COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A Abertura de procedimento por ajuste direto, com convite à EDP Comercial – Comercialização de Energia, 
S.A., para fornecimento de energia elétrica nas instalações alimentadas em Média Tensão (Lote 1) e em Baixa 
Tensão Especial (Lote 2), para o período compreendido entre 1 de agosto a 31 de dezembro de 2014 (5 meses), 
com o preço base de 402.130,00 € ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor; 
 
2. As peças do procedimento, nomeadamente o convite e caderno de encargos. 
 
SIMAS - PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO DESTINADO À EMPREITADA 
DESTINADA À SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
REBAIXAMENTO DE RAMAIS, NO CONCELHO DA AMADORA – ANOS 2014/2015 – 
RATIFICAÇÃO. 
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar o ato do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento do 
Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), através do qual aprovou a minuta de contrato a celebrar no âmbito 
do Concurso Público destinado à empreitada destinada à substituição das redes de abastecimento de água e 
rebaixamento de ramais, no concelho da Amadora. 
 
SIMAS - AQUISIÇÃO DE TREZE VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS COM CINCO 
LUGARES A DIESEL MEDIANTE RETOMA DE DOZE VIATURAS AFETAS A ESTES SIMAS – 
APROVAÇÃO DA ABERTURA DO PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO E DAS 
PEÇAS PROCEDIMENTAIS – RATIFICAÇÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
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Ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Saneamento de Oeiras e Amadora (SIMAS), através dos quais: 
a) Autorizou a abertura de procedimento, por concurso público, destinado à aquisição patrimonial de treze 
viaturas ligeiras de passageiros com cinco lugares, a diesel, para os SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora; 
 
b) Aprovou a entrega, para retoma, das viaturas de matrícula 74-50-UJ, 74-51-UJ, 70-30-XU, 70-74-XU, 13-AA-
35, 13-AA-36, 27-AC-70, 27-AC-72, 73-22-QO, 21-89-QP, 21-90-QP e 98-11-VP; 

 c) Definiu o preço base em 152.000,00 €, acrescido de IVA; 
 d) Aprovou as peças do procedimento bem como a composição e nomeação do júri do procedimento com a 

faculdade de delegação de competências para todos os atos processuais inerentes ao mesmo. 
 
SIMAS - PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DESTINADA À 
REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO NO CONCELHO DE OEIRAS 
– ZONA SUL – ANOS 2014/2015 – RATIFICAÇÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), através dos quais: 
 
a)  Aprovou os Relatórios Preliminar e Final do procedimento pré-contratual por concurso público para a 
empreitada destinada à Remodelação/Ampliação das Redes de Saneamento, no Concelho de Oeiras – Zona Sul, 
para os anos de 2014/2015; 

 
b) Adjudicou o aludido procedimento ao concorrente Olico – Materiais para Construção, Construção Civil e 
Obras Públicas, Lda., pelo valor de 222.000,01 € ao qual acrescerá IVA, para um prazo de execução de 365 dias, 
após consignação; 
 
c) Autorizou a notificação ao adjudicatário para a prestação de caução no valor de 5% do preço contratual; 
 
d) Nomeou o Eng.º Henrique Urbano como Coordenador de Segurança em fase de obra e Diretor de 
Fiscalização.     
 
SIMAS - PROCEDIMENTO POR CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À GESTÃO CONTRATUAL DE 
FORNECEDORES DE ÁGUA A CLIENTES – COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 
CONTADORES, FECHOS E ABERTURAS, LEITURAS DE CONTADORES E OUTROS 
SERVIÇOS CONEXOS – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO E ABERTURA DE 
PROCEDIMENTO PRÉ-CONTRATUAL – RATIFICAÇÃO.  
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Aprovada, por unanimidade. 
1. Emitir parecer prévio vinculativo favorável à abertura do procedimento limitado por prévia qualificação para 
a prestação de serviços destinados à Gestão Contratual de Fornecimento de água a Clientes – Colocação e 
substituição de contadores, fechos e abertura de água, leituras de contadores e outros serviços conexos. 
 
2. Ratificar os atos do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de 
Oeiras e Amadora que: 
a) Aprovou a autorização, condicionada à emissão de parecer prévio vinculativo, para a abertura do 
procedimento limitado e identificado no número anterior, bem como a definição do preço base, fixado em 
1.225.000,00 €, acrescido de IVA, para o período de um ano, renovado por iguais períodos até ao limite de três 
anos, num total de 3.675,000,00 € repartida de forma plurianual:  
Ano 2014 (4.º trimestre) – 306.250,00 €; 
Ano 2015 – 1.225.000,00 €; 
Ano 2016 – 1.225.000,00 € e 
Ano 2017 (1.º, 2.º e 3.º trimestres) – 918.750,00 €. 
 
b) Aprovou as peças do aludido procedimento; 
 
c) Aprovou a composição do júri, nos seguintes termos: 
Presidente – Dr. António Mascarenhas de Carvalho (DA); 
1.º Vogal – Eng.ª Julieta Marques (DAAO); 
2.º Vogal - Dr. Rui Gonçalves (CDC); 
Suplentes: Vogal – Dr.ª Susana Oliveira (DFA); 
Vogal – Dr.ª Margarida Correia (DAAJ) e respetiva delegação de competências. 

  
CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA A UTILIZAÇÃO DO 
COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL DO MONTE DA GALEGA.  
Aprovada, por maioria. 
O Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo relativo à utilização das instalações do Complexo 
Desportivo Municipal do Monte da Galega, nos termos e para os efeitos da informação n.º 48910, de 16.06.2014, 
do DEDS/GDJ. 
 
REABILITA + - PROCESSO N.º 11/2013. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. A informação dos serviços n.º 981/14, datada de 21 de maio de 2014, relativa ao pedido de apoio financeiro ao 
abrigo do Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras – REABILITA+, solicitado por 
PRESTIEREGE – Hotelaria e Comércio SA, na qualidade de proprietário do imóvel sito na Avenida Miguel 
Bombarda, n.º 32, na freguesia da Mina de Água, desta cidade da Amadora; 
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2. O presente acréscimo ao valor do orçamento já aprovado em Reunião de Câmara de 5 de fevereiro de 2014, 
acréscimo esse, no montante de 10.949,80 €; 

 3. O correspondente acréscimo à comparticipação da Câmara Municipal da Amadora, já aprovada em 
24.747,39 €, com um aditamento de 2.189,96 €, o que perfaz a quantia de 26.937,35 €; 

 4. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada ao proponente da candidatura a 
partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no local, por técnicos municipais. 
 
REABILITA + - PROCESSO N.º 02/2014. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. A informação dos serviços 953/14; 

 
2. A candidatura ao REABILITA+, requerida por Maria Clementina Cal Vaz Soares Baptista Maia, na qualidade 
de representante legal dos proprietários do imóvel sito na Rua 1.º de Dezembro, 40 A e B, na freguesia de 
Venteira, Amadora de acordo com os seguintes valores: 
 
- Custo do orçamento da obra: 24.220,19 €; 
 
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 4.844,03 €; 

 3. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada ao proponente da candidatura a 
partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no local, por técnicos municipais. 
 
REABILITA + - PROCESSO N.º 10/2014. 
Aprovada, por unanimidade. 

1. 1.  A informação dos serviços 973/14; 
 

2. A candidatura ao REABILITA+, requerida por Teresa Maria Ramos Franco Feijoo, na qualidade de 
comproprietária do imóvel sito na Av. General Humberto Delgado, n.º 137 e 139, na freguesia Mina de Água, 
Amadora, de acordo com os seguintes valores: 
 
- Custo do orçamento da obra: 30.818,69 €; 
 
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 6.163,74 €; 

 3. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada ao proponente da candidatura a partir 
do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no local, por técnicos municipais. 
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CONCURSO PÚBLICO PARA O FORNECIMENTO DE SACOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 
PARA CONTENTORES SEMIENTERRADOS – ABERTURA DE PROCEDIMENTO. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. Aprovar: 
 
1.1  A abertura de procedimento de Concurso Público, com publicitação no Diário da República, para o 
fornecimento de sacos plásticos descartáveis para contentores semienterrados (moloks), com o preço base de 
182.136,00 € (acrescido de IVA, à taxa legal em vigor); 

 
1.2 As peças do concurso e o caderno de encargos; 

 
1.3 A seguinte composição do júri: 
Membros efetivos: 
Presidente: Inês Daniela Costa; 
1.ª Vogal: Cristina Pereira (que substitui a presidente nas faltas e impedimentos); 
2.ª Vogal: Pedro Rocha. 
 
Membros suplentes: 
1.ª Vogal: Anabela Mendes; 
2.ª Vogal: Paula Neves. 
 
1.4 A delegação no júri das competências para a realização da audiência prévia dos concorrentes e para a 
prestação de esclarecimentos. 
 
FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO. 
Aprovada, por unanimidade. 
Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal para atribuição de apoios sociais a grupos desfavorecidos da 
população – Fundo de Coesão Municipal, a proposta de apoio económico, no valor global de 90,00 €, nos 
termos e para os efeitos previstos na informação n.º 46980, de 06.06.2014, do DEDS/DIS.  
 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE 
ATIVIDADES MUNICIPAIS) E ORÇAMENTO ORDINÁRIO (ORÇAMENTO DE DESPESA) DE 
2014 – 6.ª MODIFICAÇÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
As alterações aos referenciados documentos previsionais de gestão (6.ª Modificação). 
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARA DE 20 DE JUNHO DE 2014 
 
DELIBERAÇÕES 
PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS 2013. 
Aprovada, por maioria. 
1. Os documentos de prestação de contas consolidadas; 
 
2. Submeter à Assembleia Municipal os referidos documentos para aprovação. 
 
REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 25 DE JUNHO DE 2014 
  
INFORMAÇÕES 
A Presidente deu conhecimento à Câmara da seguinte informação: 
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 70.354.193,89 €. 
 
DELIBERAÇÕES 
CONCURSO PÚBLICO “SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2014/2015/2016 - AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE” - EMPREITADA N.º 1/2014 – ADJUDICAÇÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. O conteúdo do Relatório Final, nos exatos termos em que foi elaborado pelo júri do procedimento em causa; 
 
2. Adjudicar o Concurso Público para a empreitada “Sinalização Horizontal 2014/2015/2016 – Aquisição e 
instalação na zona norte” à empresa “Trafiurbe, S.A.”, pelo valor 166.036,90 €, acrescido de IVA à taxa legal; 
 
3. Em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação previstas no Código dos Contratos 
Públicos, a adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar subsequente(s), nos termos e ao abrigo do n.º 
3 do artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 do artigo 93.º e n.º 2 do artigo 105.º, todos daquele diploma 
legal. 
 
CONCURSO PÚBLICO “SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2014/2015/2016 - AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO NA ZONA SUL” - EMPREITADA N.º 2/2014 – ADJUDICAÇÃO 
Aprovada, por unanimidade. 
1.  O conteúdo do Relatório Final, nos exatos termos em que foi elaborado pelo júri do procedimento em causa; 
 
2. Adjudicar o Concurso Público para a empreitada “Sinalização Horizontal 2014/2015/2016 – Aquisição e 
instalação na zona sul” à empresa “Trafiurbe, S.A.”, pelo valor 166.036,90 €, acrescido de IVA à taxa legal; 
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3. Em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação previstas no Código dos Contratos 
Públicos, a adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar subsequente(s), nos termos e ao abrigo do n.º 
3 do artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 do artigo 93.º e n.º 2 do artigo 105.º, todos daquele diploma 
legal. 
 
PROJETO AMASÉNIOR – APOIO ALIMENTAR A IDOSOS. 
Aprovada, por unanimidade. 
A descentralização de verba no montante global de 56.310,00 €, para as instituições envolvidas no Projeto 
Amasénior – Apoio Alimentar a Idosos, designadamente, 18.400,00 € para a Fundação AFID Diferença, 
18.400,00€ para a Sociedade Filarmónica de Apoio Social e Recreio Artístico da Amadora (SFRAA) e 19.510,00 € 
para a Santa Casa da Misericórdia da Amadora (SCMA) de acordo com a informação n.º 44807, de 30.05.2014, 
do DEDS/DIS. 
 
FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL, PROJETO SAD PARA TODOS – APOIO 
FINANCEIRO A PARCEIROS. 
Aprovada, por unanimidade. 
A atribuição do valor total de 9.599,85 €, às instituições de solidariedade social, integradas no Projeto SAD para 
Todos, por forma a garantir o funcionamento eficaz das mesmas entre os meses de janeiro a março de 2014 sendo 
que, a Fundação AFID Diferença não prestou apoio a séniores no respetivo período, conforme informação n.º 
43343, de 26.05.2014, do DEDS/DIS. 
 
PROGRAMA “FÉRIAS NA CIDADE” 2014 – 1.º PAGAMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES.  
Aprovada, por unanimidade. 
A transferência de verba no valor global de 13.618,45 € para as Entidades Parceiras envolvidas no Programa 
Férias na Cidade 2014, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 46240, de 04.06.2014, do 
DEDS/DD. 
 
DESPACHOS  

 
- O Despacho n.º 20/P/2014, foi publicado no Boletim Municipal, Edição Especial, de 26 de junho de 2014. 
 
- O Despacho n.º 21/P/2014, foi revogado pelo Despacho n.º 22/P/2014, de 24 de junho de 2014. 

 
DESPACHO/GAVRM/2014  

Constituindo-se a mobilidade interna como um instrumento privilegiado de gestão de recursos humanos na 
medida em que permite a adequação entre as capacidades e aptidões dos funcionários e o perfil funcional dos 
diferentes postos de trabalho, dotando os serviços mais carenciados dos efetivos considerados necessários ao 
desenvolvimento da sua atividade com caráter de permanência; 
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Considerando que, ao abrigo dos art.º 59.º e 60.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, a mobilidade pode 
efetuar-se dentro do mesmo serviço, para a mesma categoria e para o exercício da mesma atividade; 
 
Determino a afetação dos trabalhadores abaixo mencionados, ao Gabinete de Inovação e Qualidade, no 
Departamento de Modernização e Tecnologias de Informação e Comunicação: 
• Ana Paula Serra Leiria (n.º 1111) 
• Susana Cristina Cardoso de Oliveira (n.º 971) 
• Teresa Maria Pinheiro Silva (n.º 6016) 
• Cidália Maria Esteves Cardoso Jorge (n.º 6028) 
• Vasco Manuel Palma Falardo (n.º 1028) 

Com efeitos a partir do dia 06 de junho de 2014. 
Amadora, 05 de junho de 2014 

Por delegação de competências da Sr.ª Presidente 
conferida pelo despacho n.º 26/P/2013, de 25.10.2013 

A Vereadora dos Recursos Humanos 
Rita Madeira 

 
 
 
  

    
      


