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ASSEMBLEIA MUNICIPAL  
 

EDITAL N.º 33/2014 
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 11.ª Sessão Extraordinária de 
2014, a realizar no próximo dia 18 de dezembro 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, 5 de dezembro de 2014  

O Presidente 
Joaquim Moreira Raposo 

 
EDITAL N.º 34/2014 

Joaquim Moreira Raposo, Presidente da Assembleia Municipal da Amadora, nos termos do n.º 1 
do Artigo 56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, faz público o teor das deliberações tomadas 
pela Assembleia Municipal da Amadora, na sua 11.ª Sessão Extraordinária de 2014, realizada a 18 
de dezembro de 2014: 
1 – Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Concurso Público para a 
Prestação de Serviços de Limpeza em Diversas Instalações do Município da Amadora” – Assunção 
de Compromissos Plurianuais – Aditamento à Proposta n.º 349/2014 (Proposta n.º 546/2014) ”; 

 
2 - Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Procedimento Concursal para a 
Contratação, em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas Por Tempo Indeterminado, 
de Assistentes Operacionais – Área de Condução de Máquinas Pesadas e de Veículos Especiais 
(Proposta n.º 573/2014) ”; 
 
3 - Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Aplicação de Resultados 
Transitados (Proposta n.º 583/2014)”; 
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4 - Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “SIMAS – Pedido de Autorização 
para Abertura de Procedimentos de Recrutamento Exclusivo para Trabalhadores Detentores de 
Prévia Relação Jurídica de Emprego Público (proposta n.º 587/2014) ”; 
 
 5 - Aprovada por maioria a proposta da C.M.A. relativa a “Código Regulamentar do Município da 
Amadora – Após Apreciação Pública (proposta n.º 590/2014) ”; 
 
6 - Aprovada por unanimidade a saudação da A.M.A. relativa a “Pelo Reconhecimento do Cante 
Alentejano como Património Cultural Imaterial da Humanidade”; 
Amadora, 19 de dezembro de 2014 

O Presidente 
Joaquim Moreira Raposo 

 
CÂMARA MUNICIPAL  
 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE  3 DE DEZEMBRO DE 2014 
INFORMAÇÕES 
A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 64.001.360,39 €. 
 
VOTO DE CONGRATULAÇÃO PELA CLASSIFICAÇÃO DO CANTE ALENTEJANO A PATRIMÓNIO 
CULTURAL IMATERIAL DA HUMANIDADE, DA UNESCO. 
Aprovado, por unanimidade. 
1. Nos termos da alínea d) do número 1 do artigo 26.º do Regimento da CMA, congratular-se pela 
Classificação do Cante Alentejano a Património Cultural Imaterial da Humanidade, da UNESCO. 

 
2. Que deste voto seja dado conhecimento ao Município de Serpa, promotor da Candidatura do 
Cante Alentejano a Património Cultural Imaterial da Humanidade, da UNESCO. 
 
3. Que deste voto seja dado conhecimento aos Grupos Corais Alentejanos da Damaia, Falagueira e 
Brandoa, grupos de cante do concelho da Amadora. 
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DELIBERAÇÕES 
ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO URBANA – AMADORA 2025/DELIMITAÇÃO DE 
ÁREAS.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A delimitação da Área de Reabilitação Urbana, com a fundamentação constante da Estratégia 
Municipal de Reabilitação Urbana – Amadora 2025, nos termos da informação n.º 1573, de 
20.08.2014, do DHRU. 
 
2. Submeter a aludida delimitação ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P., para 
emissão de competente parecer. 
 
APLICAÇÃO DE RESULTADOS TRANSITADOS. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. Aplicar os Resultados Transitados até 31 de dezembro de 2013, no montante de 103.565,04 €, 
na Conta 571 “Reservas Legais”. 

 
2. Aplicar o Resultado Liquido do Exercício de 2013, no montante de 276.827,08, na Conta 571 
“Reservas Legais”. 

 
3. Submeter a presente proposta, à aprovação da Assembleia Municipal. 
 
AQUISIÇÃO DE ESPÓLIO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA AMADORA – RATIFICAÇÃO. 
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar, o despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara a 26 de novembro de 2014 e 
pelo qual autorizou a licitação por parte do Município da Amadora, no leilão decorrente da 
insolvência da Associação Académica da Amadora e respeitante a “Espólio Académica da Amadora 
– Lote de Taças e Troféus”, pelo valor base de 1000,00 €. 
 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE 
ATIVIDADES MUNICIPAIS) E ORÇAMENTO ORDINÁRIO (ORÇAMENTO DE DESPESA) DE 2014 – 
11.ª MODIFICAÇÃO. 
Aprovada, por unanimidade. 
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As alterações aos referenciados documentos previsionais de gestão (11.ª Modificação).  
 
PROCEDIMENTO CONCURSAL PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO 
BOLETIM MUNICIPAL – ADJUDICAÇÃO. 
Aprovada, por unanimidade. 
O relatório final e a adjudicação do concurso público para a prestação de serviços de impressão do 
Boletim Municipal da Amadora, à empresa SOGAPAL, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTES 
GRÁFICAS, S.A., pelo preço total de 205.194,50 €, com o preço unitário por edição bimestral de 
11.399,70 €, acrescendo IVA à taxa legal vigente aos valores referenciados.    
 
SIMAS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS DE RECRUTAMENTO 
EXCLUSIVO PARA TRABALHADORES DETENTORES DE PRÉVIA RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO 
PÚBLICO.  
Aprovada, por unanimidade. 
Submeter a presente proposta à Assembleia Municipal, para emissão de competente autorização 
para abertura de procedimentos de recrutamento, com vista à ocupação de 9 (nove) postos de 
trabalho de carácter permanente, pela modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado. 
 
SIMAS - EMPREITADA DESTINADA À REMODELAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
EM TERCENA, NO CONCELHO DE OEIRAS – ALTERAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 
SEGURANÇA EM FASE DE OBRA E DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO EM OBRA – RATIFICAÇÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar o ato praticado pelo Conselho de Administração dos SIMAS, através do qual nomeou o 
Eng.º Bernardo Aboim como coordenador de segurança em fase de obra e diretor de fiscalização 
em obra, no âmbito da empreitada destinada à remodelação das redes de abastecimento de água 
em Tercena, concelho de Oeiras. 
 
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE ANA RITA BATALHA FRANCISCO - DEVIDO A BURACO NA FAIXA 
DE RODAGEM.  
Aprovada, por maioria. 
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Indeferir o pedido de indemnização por danos sofridos, requerido por Ana Rita Batalha Francisco, 
nos termos das informações n.ºs 229/CP/14, de 16.09.2014 e 272/CP/14, de 18.11.2014, do 
DAG/GAJ. 
 
CÓDIGO REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DA AMADORA – APÓS APRECIAÇÃO PÚBLICA.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. O Código Regulamentar do Município da Amadora, a Tabela de Tarifas, as alterações e 
retificações à tabela de taxas e outras receitas municipais, bem como a Tabela de Taxas 
Urbanísticas e o respetivo Estudo Económico – Financeiro e Incentivos e Desincentivos; 

 
2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal, o referido Código Regulamentar do Município 
da Amadora, a Tabela de Tarifas, as alterações e retificações à tabela de taxas e outras receitas 
municipais, bem como a Tabela de Taxas Urbanísticas e o respetivo Estudo Económico-Financeiro 
e Incentivos e Desincentivos.   
 
REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO COORDENADOR DE AVALIAÇÃO E DA 
SECÇÃO AUTÓNOMA. 
Aprovada, por unanimidade. 
O regulamento de funcionamento do CCA e da Secção Autónoma.  
 
REABILITA + - PROCESSO N.º 14/14. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. A informação dos serviços 2115/2014; 
A candidatura ao REABILITA+, requerida por José Baptista Colaço Guerreiro, na qualidade de 
Administrador do Condomínio do imóvel sito na Rua Borges Carneiro, n.º 14, na freguesia de 
Águas Livres, Amadora, de acordo com os seguintes valores: 
- Custo do orçamento da obra: 7.677,00 €; 
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora; 1.535,40 €; 
     
2. 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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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SALVAMENTO E DESENCARCERAMENTO – APOIO À 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. Autorizar o pagamento da verba de 25.169,13 €, devendo ser incluído IVA à taxa de 23%, num 
total de 30.958,03 €, correspondente ao valor orçamentado do equipamento de salvamento e 
desencarceramento à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Amadora. 
 
2. Autorizar a cabimentação da despesa após a presente reunião de Câmara onde está agendado 
o respetivo reforço orçamental. 
 
29º TORNEIO CIDADE DA AMADORA EM ATLETISMO - PRÉMIOS COLETIVOS.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município 
da Amadora e o Clube Recreativo Desportivo Arrudense; 

 
2. A Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município 
da Amadora e o Ingleses Futebol Clube; 

 
3. A Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município 
da Amadora e o Clube de Atletismo de Odimarq; 

 
4. A atribuição do valor total de 3.550,00 € aos clubes alvo de apoio financeiro, mediante prémios 
coletivos de classificação, nos termos do quadro da informação n.º 97054, de 27.11.2014, do 
DEDS/DD. 
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PROGRAMA “APRENDER & BRINCAR” - ANO LETIVO DE 2014/2015 – DESCENTRALIZAÇÃO DE 
VERBAS PARA AS IPSS – 1.ª TRANCHE.  
Aprovada, por unanimidade. 
A transferência de verba no montante global de 70.644,00 €, para as entidades parceiras no 
Programa Aprender & Brincar – ano letivo 2014/2015 (1.ª tranche), nos termos e para os efeitos 
previstos no quadro da informação n.º 90175, de 06.11.2014, do DEDS/DAFA. 

 
 
BENEFICIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS SEDE DOS AGRUPAMENTOS – APOIO 
FINANCEIRO.  
Aprovada, por unanimidade. 
A descentralização de verba no montante global de 89.500,00 € aos Agrupamentos de Escolas 
Almeida Garrett, Amadora Oeste e Pioneiros da Aviação Portuguesa, nos termos do quadro da 
informação n.º 92927, de 13.11.2014, do DEDS/DIE. 
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FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.  
Aprovada, por unanimidade 
Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, a proposta de apoio 
económico, no valor global de 149.00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 
92853, de 13.11.2014, do DEDS/DIS. 
 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE  17 DE DEZEMBRO DE 2014 
INFORMAÇÕES 
A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 61.580.541,74 €. 
  
Processos despachados pelo Sr. Vereador Gabriel de Oliveira em novembro de 2014 
 
Processos Despachados pelo Diretor do DAU em novembro de 2014 
 
 
 
 
Processos despachados pelo Diretor do DAU em novembro de 2014 
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Processos despachados pelo Diretor do DAU em novembro de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DELIBERAÇÕES 
RESOLUÇÃO FUNDAMENTADA NO ÂMBITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA “REQUALIFICAÇÃO 
DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2014/2015/2016 – ZONA NORTE” – EMPREITADA N.º 
29/2014 – RATIFICAÇÃO. 
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar, o ato praticado pela Senhora Presidente da Câmara a 9 de dezembro de 2014, 
consubstanciado na resolução fundamentada, através da qual reconheceu que seria gravemente 
prejudicial para o interesse público o diferimento da execução do contrato de empreitada n.º 
29/14 de “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2014/2015/2016 – Zona Norte”, 
celebrado entre o Município da Amadora e a “empresa magoflôr – Jardins do Magoito, Lda.”, em 
11 de novembro de 2014. 
 
RESOLUÇÃO FUNDAMENTADA NO ÂMBITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA “REQUALIFICAÇÃO 
DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2014/2015/2016 – ZONA SUL” – EMPREITADA N.º 
31/2014 – RATIFICAÇÃO. 
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar, o ato praticado pela Senhora Presidente da Câmara a 9 de dezembro de 2014, 
consubstanciado na resolução fundamentada, através da qual reconheceu que seria gravemente 
prejudicial para o interesse público o diferimento da execução do contrato de empreitada n.º 
31/14 de “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2014/2015/2016 – Zona Sul”, 
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celebrado entre o Município da Amadora e a “empresa magoflôr – Jardins do Magoito, Lda.”, em 
11 de novembro de 2014. 
 
PROC. 198-PL/99 - (ALVARÁ N.º 5/01) - REQUERENTE: GERALNOVA, SA – REDUÇÃO DE CAUÇÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A redução da garantia bancária n.º 285778, emitida pelo Banco Espírito Santo e relativa às 
obras de urbanização, tituladas pelo Alvará de Loteamento n.º 5/01, para o valor de 116.151,88 €. 

 
2. Dar conhecimento à entidade bancária e à requerente. 
 
SIMAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – 1.º 
TRIMESTRE DE 2015.  
Aprovada, por unanimidade. 
Emitir parecer prévio vinculativo favorável à contratação das aquisições de serviços por parte dos 
SIMAS nos termos da informação n.º 543/DA/2014, de 21.12.2014, a realizar no 1.º trimestre do 
ano de 2015. 
 
SIMAS – TARIFAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS – 
RATIFICAÇÃO.  
Aprovada, por maioria. 
1. Ratificar o ato do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora, através do qual aprovou a atualização dos 
tarifários existentes e das suas denominações, para duas tarifas, com parte fixa e variável, 
designadas por “Tarifa Fixa de Abastecimento de Água”, “Tarifa Variável de Abastecimento de 
Água”, Tarifa Fixa de Saneamento de Águas Residuais” e “Tarifa Variável de Saneamento de Águas 
Residuais”, bem como, dos valores a estas associadas, nos termos da informação n.º 083 DEPCG, 
de 01.12.2014. 
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2. Revogar, com efeitos a partir de março de 2015, a deliberação tomada na Reunião de 29 de 
outubro de 2014, no que se refere à tarifa de saneamento, mantendo-se no restante o teor da 
referida deliberação. 
 
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS NA VIATURA 21-AA-91. 
Aprovada, por maioria. 
Indeferir o pedido de indemnização por danos sofridos, requerido por Lusitânia, Companhia de 
Seguros, Lda., nos termos das informações dos serviços n.º 206/AG/2014, de 20.08.2014 e 
277/AG/14, de 02.12.2014, do DAG/GAJ. 
 
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 informação n.º 46, de 
25.08.2014, do DAG/DGAC, são desprovidas de qualquer interesse arquivístico. 
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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; 
 
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 
racionalização de meios e custos, para o que o Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos 
deverá dar a colaboração necessária.  
 
REABILITA + - PROCESSO N.º 11/2014.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A informação dos serviços 2092/2014; 
A candidatura ao REABILITA+, requerida por Artur Manuel de Sousa Alves, na qualidade de 
comproprietário do imóvel sito na Rua Carvalho Araújo, n.º 30, 30 A e 30 B, na freguesia de Águas 
Livres, Amadora, de acordo com os seguintes valores: 
- Custo do orçamento da obra: 66.519,88 €; 
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 13.303,98 €; 
 
2. 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 24/2014.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A informação dos serviços 2093/2014; 
A candidatura ao REABILITA+, requerida por Abel Arménio Gomes da Silva, na qualidade de 
Administrador de Condomínio do imóvel sito na Rua D. Filipa de Lencastre, n.º 49, e 49 A, na 
freguesia da Venteira, Amadora, de acordo com os seguintes valores: 
- Custo do orçamento da obra: 17.001,16 €; 
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 3.400,23 €; 
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2. 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 29/2014.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A informação dos serviços 2142/2014; 
A candidatura ao REABILITA+, requerida por José Luís Rosa Cardoso, na qualidade de 
Administrador de Condomínio do imóvel sito na Rua Borges Carneiro, n.º 12, na freguesia de 
Águas Livres, Amadora, de acordo com os seguintes valores: 
- Custo do orçamento da obra: 15.382,63 €; 
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 3.076,52 €; 
 
2. 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.  
 
CONCURSO PÚBLICO PARA “CONSTRUÇÃO DA UNIDADE RESIDENCIAL MOINHOS DA 
FUNCHEIRA” – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A prorrogação do prazo contratual num total de 44 dias (prorrogação graciosa), ao abrigo do 
Código dos Contratos Públicos: 

 
2. Em consequência, seja aprovada da celebração de um acordo modificativo do contrato que 
expresse que o adjudicatário não terá direito a qualquer acréscimo de valor de revisão de preços 
ou à reposição do equilíbrio financeiro do contrato em relação ao prazo acrescido, assumindo os 
custos da equipa de fiscalização durante o período de prorrogação e dos acréscimos de prazo até 
fecho de obra; 

 
3. O novo plano de trabalho e respetivos mapas de mão-de-obra, equipamentos e cronograma 
financeiro/plano de pagamentos; 
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4. A não aplicação de qualquer multa contratual, em virtude da natureza graciosa da prorrogação 
do prazo em causa. 
 
PAMA/2014 – ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS - ÁREA EDUCATIVA. 
Aprovada, por unanimidade. 
Os montantes dos subsídios a atribuir às associações da área educativa, conforme mapa resumo 
da informação n.º 97098, de 27.11.2014, do DEDS, no valor global de 11.025,06 €, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA) – 2014. 

 
 
40.ª CORRIDA SÃO SILVESTRE DA AMADORA/2014. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. A minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, a celebrar entre o Município 
e o Desportivo Operário Rangel, no âmbito da realização da 40.ª Edição da Corrida de São Silvestre 
da Amadora, nos termos da informação n.º 98895, de 03.12.2014, do DEDS/DD. 

 
2. A atribuição de verba no montante total de 42.272,00 € ao Desportivo Operário Rangel, para 
pagamento das despesas inerentes à organização da 40.ª Edição da Corrida de São Silvestre da 
Amadora, nos termos e para os efeitos da informação n.º 98895, de 03.12.2014, do DEDS/DD. 

 
3. Ceder os apoios não financeiros, técnicos e logísticos, necessários à realização da 40.ª Edição da 
Corrida de São Silvestre da Amadora, nos termos e para os efeitos da informação n.º 98895, de 
03.12.2014, do DEDS/DD. 
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PROTOCOLO CELEBRADO COM O ROTARY CLUB DA AMADORA NO ÂMBITO DE CEDÊNCIA DE 
INSTALAÇÕES – ANULAÇÃO. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. A rescisão do Protocolo de Apoio celebrado entre a Câmara Municipal da Amadora e o Rotary 
Club da Amadora, respeitante à cedência de loja sediada Rua Jacinto Batista, n.º 2 A, Casal da 
Boba – São Brás, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 100825, de 10.12.2014, 
do DEDS. 

 
2. Proceder à contratualização com os serviços da EDP e SIMAS para fornecimento dos respetivos 
serviços de eletricidade e água, em nome da Autarquia, nos termos e para os efeitos previstos na 
informação n.º 100825, de 10.12.2014, do DEDS. 
 
PAPSE - PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SÓCIO EDUCATIVOS – COMPARTICIPAÇÃO ANO 
LETIVO 2014/2015. 
Aprovada, por unanimidade. 
A atribuição de verba no montante total de 23.963,38 € aos agrupamentos de escolas e escolas 
secundárias que apresentaram candidaturas válidas ao Programa de Apoio aos Projetos 
Socioeducativos (PAPSE) – Ano Letivo de 2014/2015, nos termos do quadro da informação n.º 
99059, de 03.12.2014, do DEDS/DIE. 
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PROJETO “A EXCELÊNCIA NA ESCOLA” - CONTRATO-PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DA AMADORA, O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA E A ASSOCIAÇÃO 
INSTITUTO DE JUDO – IJPF. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. Revogar o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo em vigor, nos termos e para os 
efeitos previstos na informação n.º 99069, de 03.12.2014, do DEDS/DD. 

 
2. A minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município 
da Amadora, o Agrupamento de Escolas da Damaia e o Instituto do Judo - IJPF, nos termos e para 
os efeitos previstos na informação n.º 99069, de 03.12.2014, do DEDS/DD. 

 
3. Atribuir ao Instituto do Judo apoio financeiro no montante total de 3.736,20 €, com vista à 
operacionalização do Projeto Futuro, de acordo com a informação n.º 99069, de 03.12.2014, do 
DEDS/DD. 
 
PARCERIAS COMENIUS REGIO – TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A FUNDAÇÃO AGA KHAN.  
Aprovada, por unanimidade. 
A atribuição do valor total de 4.928,35 € à Fundação Aga Kan, no seguimento da imputação dos 
vencimentos de dois técnicos desta entidade ao Programa Comenius Regio – Aprendizagem ao 
Longo da Vida, de acordo com a informação n.º 100963, de 10.12.2014, do DEDS. 
 
PROJETO MISP – “AMADORA UMA CIDADE INTERCULTURAL DO FUTURO” - TRANSFERÊNCIA DE 
VERBAS PARA AS ASSOCIAÇÕES AJPAS E ASSACM – 4.ª TRANCHE.  
Aprovada, por unanimidade. 
A atribuição do valor total de 13.301,77 € às instituições integradas no Projeto Amadora uma 
Cidade Intercultural do Futuro, nos termos e para efeitos da informação n.º 101210, de 
11.12.2014, do GPE. 
 
PERIOCIDADE DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2015 – RATIFICAÇÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
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Ratificar, o Despacho N.º 28/P/2014, proferido pela Senhora Presidente da Câmara em 11 de 
dezembro de 2014, através do qual determinou a calendarização das reuniões da Câmara 
Municipal da Amadora para o ano de 2015. 
 
RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO 
OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS.  
Aprovada, por unanimidade. 
O Relatório de Monitorização do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da 
Câmara Municipal da Amadora. 
 
TOMADA DE POSIÇÃO SOBRE A PRIVATIZAÇÃO DA SANEST.  
Aprovada, por maioria. 
1. Manifestar, oposição ao Projeto de Criação do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de 
Água e de Saneamento de Lisboa e Vale do Tejo, com base nos fundamentos constantes do 
parecer jurídico da Sociedade Sofia Galvão Advogados, de 09.12.2014. 

 
2. Recomendar ao Governo que encete com o Município da Amadora e demais Municípios 
envolvidos, um processo de diálogo conducente à sanação das discordâncias, permitindo a 
salvaguarda dos direitos e legítimos interesses do Município e dos seus cidadãos.    
 
PROCEDIMENTO CONCURSAL PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO 
BOLETIM MUNICIPAL – RETIFICAÇÃO DO PREÇO DA ADJUDICAÇÃO – RATIFICAÇÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar, o despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara datado de 15.12.2014, através 
do qual retificou o valor da adjudicação do concurso público para a prestação de serviços de 
impressão do Boletim Municipal da Amadora de 205.194,50 € para 205.194,60 €.  
 
FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO. 
Aprovada, por unanimidade. 
Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, a proposta de apoio 
económico, no valor global de 432,60 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 
99442, de 04.12.2014, do DEDS/DIS. 
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FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO. 
Aprovada, por unanimidade. 
Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, a proposta de apoio 
económico, no valor global de 200,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 
101439, de 11.12.2014, do DEDS/DIS. 
 
REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE  17 DE DEZEMBRO DE 2014 
DELIBERAÇÕES 
FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.  
Aprovada, por unanimidade. 
Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, a proposta de apoio 
económico, no valor global de 292,48 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 
99439, de 04.12.2014, do DEDS/DIS. 
 
FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.  
Aprovada, por unanimidade. 
Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, a proposta de apoio 
económico, no valor global de 550,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 
99441, de 04.12.2014, do DEDS/DIS. 
 
FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.  
Aprovada, por unanimidade. 
Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, a proposta de apoio 
económico, no valor global de 412,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 
99443, de 04.12.2014, do DEDS/DIS. 
 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARA DE  29 DE DEZEMBRO DE 2014 
DELIBERAÇÕES 
FÁBRICA DA IGREJA DE ALFRAGIDE – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE URBANISMO.  
Aprovada, por unanimidade. 
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A isenção do pagamento de taxas de urbanismo, pela Fábrica da Igreja de Alfragide, nos termos do 
Regulamento Municipal de Taxas, Licenças e Autorizações da Administração Urbanística, relativas 
às taxas devidas pela operação urbanística, e nos termos constantes da informação n.º 190, de 
05.12.2014, do DAU. 
 
REFORÇO DA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA VALORSUL.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. Reforçar a participação no capital social da Valorsul, S.A., mediante a aquisição à Empresa Geral 
do Fomento, S.A. (EGF) de 27.853 ações nominativas, que detém na Valorsul, pelo preço total 
206.529,99 €. 

 
2. A minuta do Contrato de Compra e Venda de Ações. 

 
3. Submeter à Assembleia Municipal, e para os efeitos do n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 50/2012, 
de 31 de agosto, a aquisição das ações identificadas no ponto 1 da parte propositiva da presente 
proposta.  
 
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO POR CRITÉRIOS MATERIAIS À EDP COMERCIAL – 
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A, NO ÂMBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM MT (LOTE 1) E BTE (LOTE 2) DO MUNICÍPIO DA 
AMADORA – RATIFICAÇÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar, o despacho da Senhora Presidente da Câmara proferido a 22 de dezembro de 2014, 
através do qual autorizou a abertura de procedimento de ajuste direto 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 a 20 de janeiro de 2015, com o preço base de 
45.300,00 € (+IVA), com convite à EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A., bem como 
aprovou as respetivas peças (convite e caderno de encargos). 
 

RESOLUÇÃO FUNDAMENTADA NO ÂMBITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA “REQUALIFICAÇÃO 
DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2014/2015/2016 – ZONA CENTRO” – EMPREITADA N.º 
30/2014 – RATIFICAÇÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
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Ratificar, o ato praticado pela Senhora Presidente da Câmara praticado a 22 de dezembro de 2014, 
consubstanciado na resolução fundamentada, através da qual reconheceu que seria gravemente 
prejudicial para o interesse público o diferimento da execução do contrato de empreitada n.º 
30/14 de “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2014/2015/2016 – Zona Centro”, 
celebrado entre o Município da Amadora e a empresa “Ideal Jardins – Construção e Manutenção, 
Lda., em 12 de dezembro de 2014.    
 
SIMAS – PROCEDIMENTO COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA O FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE) E MÉDIA TENSÃO (MT) PARA O EDIFICADO 
DOS SIMAS DE OEIRAS E AMADORA, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO CELEBRADO PELA EX-
ANCP – AGÊNCIA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS – ADJUDICAÇÃO – RATIFICAÇÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar os atos do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Saneamento de Oeiras e Amadora (SIMAS) através dos quais: 
a) Adjudicou à empresa EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A., pelo valor de 
1.650.000,00 € acrescido de IVA à taxa legal em vigor, o procedimento para fornecimento de 
energia elétrica em baixa tensão especial (BTE) e média tensão (MT), ao abrigo e acordo quadro, 
para o edificado dos SIMAS, pelo período compreendido entre 16 de março de 2015 a 31 de 
dezembro de 2017, e com base no Relatório Final; 

 
b) Consignou as verbas de 450.000,00 € para o ano de 2015, de 600.000,00 € para o ano de 2016 e 
de 600,000,00 € para o ano de 2017, todos os valores acrescidos de IVA à taxa legal em vigor; 

 
c) Autorizou a celebração de contrato escrito, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 
 
DESPACHOS  
 
 DESPACHO N.º 27/P/2014  
 
Assunto: Tolerância de ponto do dia 31 de dezembro de 2014  
 
Considerando a tradição existente de concessão de tolerância de ponto na Administração Pública, 
por ocasião das festividades natalícias, determino, ao abrigo da alínea a), do n.º 2, do artigo 35.º, 
da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação: 
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1. Conceder tolerância de ponto a todos os trabalhadores do Município, no dia 31 de dezembro 
de 2014. 

 
2. Os serviços públicos essenciais deverão ser inequivocamente asseguradas, devendo os Srs. 
Diretores e demais responsáveis, garantir o seu normal funcionamento naquela data. 

 
3. Sem prejuízo da continuidade e da qualidade do serviço a prestar, os Srs. Diretores e demais 
responsáveis, devem promover a equivalente dispensa do dever de assiduidade dos respetivos 
trabalhadores, em dia ou dias a fixar oportunamente.  
Publicitar nos locais de uso interno. 
Amadora, 11 de dezembro de 2014 
 

A Presidente 
Carla Tavares 

 
DESPACHO N.º 28/P/2014 

 
Considerando que: 
 
1. Nos termos e ao abrigo do n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, as 
reuniões ordinárias da Câmara Municipal devem ter lugar em dia e horas certos, cuja marcação é 
objeto de deliberação na sua primeira reunião, deliberação esta já tomada na 1.ª reunião do 
Executivo Municipal, realizada a 24 de outubro de 2013, através da Proposta n.º 334/2013; 
 
2. Importa estabelecer, para o ano de 2015, as datas correspondentes, no âmbito da referida 
deliberação, pelo que determino a seguinte calendarização das reuniões da Câmara Municipal: 
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Amadora, 11 de dezembro de 2014 

A Presidente 
Carla Tavares 

 
DESPACHO N.º 29/P/2014 

 
Assunto: Tolerância de ponto para 2015  
 
Considerando que anualmente são concedidas aos trabalhadores da Câmara Municipal algumas 
tolerâncias de ponto, afigura-se, desde já, conveniente definir as tolerâncias a usufruir pelos 
mesmos no ano 2015, de forma a permitir que os Serviços atempadamente possam racionalizar a 
sua gestão e funcionamento. 
Assim, e, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Determino: 
1. A dispensa de marcação de ponto nos dias e nos termos seguintes: 
 
 
  
2. Os serviços públicos essenciais deverão ser inequivocamente assegurados, devendo os 
Senhores Diretores e demais responsáveis garantir o seu normal funcionamento naquelas datas. 
Publicitar nos locais de uso interno. 
Amadora, 11 de dezembro de 2014 

A Presidente 
Carla Tavares 
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DESPACHO N.º 30/P/2014 

 
O bem estar organizacional também está intimamente relacionado com o grau de motivação dos 
seus colaboradores.  
 
Níveis elevados de motivação traduzem-se em melhores relações de trabalho e maior 
colaboração. 
 
A motivação não advém exclusivamente de aspetos relacionados com o vencimento, as 
progressões, as promoções ou os prémios de desempenho, mas também da valorização de 
reconhecimento e da compatibilização entre a vida profissional e a vida familiar. 
 
O dia de aniversário é por excelência uma ocasião especial que habitualmente gostamos de 
festejar com a família, o que nem sempre é possível quando coincide com um dia normal de 
trabalho. 
 
Assim, e por forma a permitir que todos os trabalhadores possam celebrar junto das suas famílias, 
concedo tolerância de ponto, no dia do seu aniversário, sempre e apenas quando coincida com um 
dia normal de trabalho. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir de 01 de janeiro de 2015. 
Amadora, 12 de dezembro de 2014 

A Presidente 
Carla Tavares 

 
DESPACHO N.º 31/P/2014 

 
INVENTÁRIO FINAL ANO 2014 
 
A Divisão de Aprovisionamento do Departamento Financeiro vai realizar o Inventário Final do ano 
de 2014 nos Armazéns Municipais, no período de 15 a 20 e 29 e 30 de dezembro, no horário das 
9h00 às 17h00, como se segue: 
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- Armazém 2 – Geral, de 15 a 17 dezembro de 2014 
- Armazém 4 – Material Auto, de 15 a 20 dezembro de 2014 
- Armazém 1 – Material de Economato, de 29 e 30 dezembro de 2014 
- Armazém 5 – Produtos Alimentares, 30 de dezembro de 2014 
 
O inventário decorrerá no período acima indicado. Dado que não poderá ser totalmente 
interrompida a satisfação de requisições de saída de materiais e/ou registo, arrumação de 
material rececionado, os resultados das contagens poderão ser adulterados se não forem tomadas 
as devidas precauções. 
 
Considerando que o inventário se reportará à data de 31 de dezembro de 2014, serão adotados os 
seguintes procedimentos: 
1. Os movimentos de armazém deverão ser reduzidos ao mínimo indispensável, só sendo 
atendidas as situações de urgência, devidamente fundamentadas pela chefia e autorizadas 
superiormente. Os serviços utilizadores deverão, pois, reduzir a emissão de requisições de 
material às situações anteriormente descritas. 

 
2. No decurso das contagens, todos os movimentos de entradas e /ou saídas de armazém serão 
previamente comunicadas ao supervisor das equipas de contagem. 
Amadora, 12 de dezembro de 2014 

A Presidente 
Carla Tavares 

 
DESPACHO N.º 32/P/2014 

 
Os serviços municipais dispõem “on-line” de um conjunto de funcionalidades que permitem um 
acompanhamento da execução financeira das Grandes Opções do Plano, circunstância que os 
capacita para a formulação de propostas de alteração fundamentadas. 
A programação das alterações orçamentais constitui-se como uma ferramenta importante na ótica 
da racionalização da gestão de recursos e de normalização dos processos de trabalho. 
 
Determino, pois, que as Alterações das GOP’s e do Orçamento 2015 sejam apreciadas pelo 
Executivo Municipal nas seguintes reuniões ordinárias: 
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Determino, ainda, que as Alterações ao PPI e PAM 2015/Anos seguintes sejam apreciadas pelo 
Executivo Municipal nas seguintes reuniões ordinárias: 

 
 

A AO e AO anos seguintes do mês de janeiro visam fundamentalmente acomodar diferenças 
pontuais entre dotações orçamentais e compromissos a transitar ou a garantir as condições 
orçamentais para o lançamento, em fevereiro, de procedimentos que foram objeto de 
ajustamento de reprogramação plurianual após a aprovação do OM/GOP’S 2015. 
 
Destes calendários decorre a necessidade de os Departamentos e diversos serviços municipais 
remeterem as suas propostas ao Departamento Financeiro até às seguintes datas: 

 
 

(1) As informações deverão incluir, sempre que se justifique, as propostas para as alterações 
ao PPI e PAM 2015/Anos seguintes 
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Esta programação resulta dos prazos de apresentação das propostas de deliberação ao 
Executivo Municipal que, nos termos do Regimento, deverá ocorrer até três dias úteis à data da 
sessão. 
 
O apuramento deste exercício contribuirá para a afinação progressiva da capacidade de planear 
e de equacionar as medidas mais ajustadas à melhoria da capacidade de gestão municipal. 
 
Qualquer proposta de alteração a este calendário deverá ser devidamente fundamentada e 
objeto de despacho específico. 
Amadora, 17 de dezembro de 2014 

A Presidente 
Carla Tavares 

 
DESPACHO N.º 002/DHRU/2014 

 
Considerando que: 
 
Importa que a cada momento se avalie o correto equilíbrio entre os recursos afetos às diferentes 
unidades orgânicas que compõem o Departamento e os objetivos e metas que lhe são definidos; 
Nesta sequência, em virtude do recente acréscimo de meios humanos que o DHRU conheceu 
importa reforçar a Divisão de Habitação e Realojamento, 
 
Pelo que determino: 
A transferência da Técnica Superior Mafalda Sofia Pacheco Caiada, com o número mecanográfico 
1455, atualmente afeta à Divisão de Gestão do Parque Habitacional Municipal para a Divisão de 
Habitação e Realojamento, onde irá exercer as funções na mesma categoria/carreira. 
 
O presente despacho produz efeitos a 15 de dezembro 2014. 
Amadora, 22 de dezembro de 2014 

 
A Diretora do Departamento de Habitação e Requalificação Urbana 

Telma Correia 


