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REUNIÃO DE CÂMARA DE 18 DE JUNHO DE 2014 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado dispensar a 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, 

bem como os pareceres a emitir pelas entidades que já forneçam os seus serviços à edificação a 

legalizar. – Áreas Urbanas de Génese Ilegal – Metodologia. 

 

No âmbito do Processo de Loteamento n.º 314-PL/86, a Câmara Municipal da Amadora aprovou a 

alteração ao Alvará de Loteamento n.º 12/88 e consequentemente o seu aditamento e posterior 

comunicação à Conservatória de Registo Predial competente para efeitos de averbamento, ao abrigo do 

disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º e para efeitos do disposto no n.º 7 do artigo 27.º do 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. – Alteração do Alvará de Loteamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a libertação da caução, no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 

6/90, relativa ao processo de loteamento n.º 715-PL/88, bem como notificar o requerente e a instituição 

bancária. – Libertação da Caução. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado a alteração ao Alvará n.º 1/02 no âmbito do 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. - Alteração do Alvará de 

Loteamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou submeter à Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos 

da alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as alterações efetuadas aos 

Alvarás de Loteamento n.ºs 10/88 e 1/92. - Alterações aos Alvarás de Loteamento n.ºs 10/88 e 

1/92. 

 

No âmbito da aquisição de serviços de certificação legal de contas, foi pela Câmara Municipal da 

Amadora deliberado 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, no que se refere aos anos de 2015, 2016 e 2017. - Certificação Legal de Contas. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º do 

Código dos Contratos Públicos a abertura de procedimento por ajuste direto, com convite à EDP Comer- 



 

Câmara Municipal da Amadora 

 

 

cial – 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) e o preço base. 

Foi ainda aprovado ao abrigo do n.º 2 do artigo 40.º do Código dos Contratos Públicos, as peças do 

procedimento, nomeadamente o convite e caderno de encargos. – Ajuste Direto. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato do Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), através do 

qual aprovou a minuta de contrato a celebrar no âmbito do Concurso Público destinado à empresa 

destinada à substituição das redes de abastecimento de água e rebaixamento de ramais, no concelho 

Amadora. – SIMAS - Minuta de Contrato – Ratificação de Ato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram ratificados os atos praticados pelo Conselho de Administração 

dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), 

através dos quais autorizou a 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, aprovou a entrega, para retomas de algumas viaturas, definiu o preço 

base do aludido procedimento e 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 referido procedimento. – SIMAS - Abertura de Procedimento, por 

Concurso Público, destinado à Aquisição Patrimonial de Treze Viaturas Ligeiras de 

Passageiros com Cinco Lugares – Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os atos praticados pelo Conselho de Administração dos 

Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), 

através dos quais 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, adjudicou o aludido procedimento, autorizou a 

notificação ao adjudicatário para a prestação de caução e nomeou o Coordenador de Segurança em fase 

de obra e Diretor de Fiscalização. – SIMAS - 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 – Adjudicação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado emitir parecer prévio vinculativo favorável à abertura 

do procedimento limitado por prévia qualificação para a prestação de serviços destinados à Gestão Con- 

tratual de Fornecimento de Água a Clientes – Colocação e substituição de contadores, fechos e aberturas 

de água, leituras de contadores e outros serviços conexos. 

Foram ainda ratificados os atos praticados pelo Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), através dos  



 

Câmara Municipal da Amadora 

 

 

quais, aprovou a autorização, condicionada à emissão de parecer prévio vinculativo, para a abertura do 

procedimento limitado e referenciado em epígrafe, bem como a definição do preço base repartido de 

forma plurianual, aprovou as peças do aludido procedimento e aprovou a composição do júri do referido 

procedimento. – SIMAS - Parecer Prévio Vinculativo - Procedimento Limitado por Prévia Quali- 

ficação para a Prestação de Serviços destinados à Gestão Contratual de Fornecimento de Água 

a Clientes – Colocação e Substituição de Contadores, Fechos e Aberturas de Água, Leituras de 

Contadores e outros Serviços Conexos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo relativo à utilização das instalações do Complexo Desportivo Municipal do Monte da Galega, 

permitindo ao Grupo Desportivo Estoril Praia, Instituição de Utilidade Pública, utilizar as instalações 

desportivas com a manutenção do relvado do Complexo Desportivo do Monte da Galega, num processo 

de treino das suas equipas de futebol, decorrente da participação em provas nacionais e internacionais. 

– Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o acréscimo ao valor do orçamento aprovado na 

Reunião de Câmara de 5 de fevereiro do ano em curso e no âmbito do 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, na Amadora. – Reabilita +11/2013. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação das obras, no âmbito do Programa 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, na Amadora. - 

Reabilita +02/2014. 

 

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

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, na Amadora. - 

Reabilita +10/2014. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de procedimento de Concurso Público com 

Publicitação no Diário da República para o Fornecimento de Sacos Plásticos Descartáveis para 

Contentores Semienterrados (Moloks), as peças do referido procedimento, a composição do Júri e a 

delegação no Júri das competências para a realização da audiência prévia dos concorrentes e para 

prestação de esclarecimentos, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 69.º conjugado com o n.º 1 do 

artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos. - Concurso Público com Publicitação no Diário da 

República para o Fornecimento de Sacos Plásticos Descartáveis para Contentores 

Semienterrados (Moloks) 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição de apoio económico a uma munícipe, no 

âmbito do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios Sociais a Grupos Desfavorecidos da 

População – Fundo de Coesão Social Municipal – Fundo de Coesão Social. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 6.ª Modificação ao PPI (Plano Plurianual de Investimentos) e 

PAM (Plano de Atividades Municipais) e ao Orçamento da Despesa de 2014 – Grandes Opções do 

Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento de 

Despesa de 2014  

 

 


