CÂMARA MUNICIPAL
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 10 DE JANEIRO DE 2018
INFORMAÇÕES
A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 83.576.006,34 €.

O Vereador Vítor Ferreira deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:
. Receita relativa a Publicidade, referente ao mês de novembro de 2017, no valor de 116,19 €;
. Receita relativa a Plantas/Averbamentos/Fichas Técnicas – Particulares, referente ao mês de
novembro de 2017, no valor de 788,89 €;

. Receita relativa a Plantas/Averbamentos/Fichas Técnicas – Empresas, referente ao mês de dezembro
de 2017, no valor de 3.110,95 €;

. Receita relativa a Licenças de Utilização – Particulares, referente ao mês de novembro de 2017, no
valor de 827,27 €;

. Receita relativa a Licenças de Utilização – Empresas, referente ao mês de novembro de 2017, no valor
de 17.593,50 €;

. Receita relativa a Licenças de Construção, Alterações e Prorrogações de Prazo – Empresas, referente
ao mês de novembro de 2017, no valor de 7.376,81 €;

. Receita relativa a Licenças de Construção, Alterações e Prorrogações de Prazo – Particulares referente
ao mês de novembro de 2017, no valor de 448,28 €;

. Receita relativa a Apreciação de Pedidos de Processos de Urbanismo – Particulares, referente ao mês
de novembro de 2017, no valor de 796,90 €;
. Receita relativa a Apreciação de Pedidos de Processos de Urbanismo – Empresas, referente ao mês de
novembro de 2017, no valor de 2.524,26 €;
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. Receita relativa a Dísticos de Estacionamento, referente ao mês de novembro de 2017, no valor de
568,32 €;

. Receita relativa a Inspeção de Elevadores, referente ao mês de novembro de 2017, no valor de
13.515,48 €;

. Receita relativa a Licenciamento Zero – Tratamento das Informações referentes a Instalação e
Modificação de Estabelecimento – Empresas, referente ao mês de novembro de 2017, no valor de
1.395,09 €;

. Receita relativa a Licenciamento Zero – Tratamento das Informações referentes a Instalação e
Modificação de Estabelecimento – Particulares, referente ao mês de novembro de 2017, no valor de
1.285,88 €;

. Receita relativa a Licenciamento Zero – Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal –
Tratamento das Informações da Mera Comunicação Prévia – Particulares, referente ao mês de
novembro de 2017, no valor de 264,10 €;

. Receita relativa a Licenciamento Zero – Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal –
Tratamento das Informações da Mera Comunicação Prévia – Empresas, referente ao mês de novembro
de 2017, no valor de 1.188,45 €;

. Receita relativa a Taxas de Publicidade e Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal –
Particulares, referente ao mês de novembro de 2017, no valor de 7.797,69 €;

. Receita relativa a Taxas de Publicidade e Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal –
Empresas, referente ao mês de novembro de 2017, no valor de 15.062,39 €;
. Relação de Licença de Construção, referente ao mês de novembro de 2017 (n.º 35);

. Relação de Licença de Construção - Alteração, referente ao mês de novembro de 2017 (n.º 34);
. Relação de Licenças de Utilização, referente ao mês de novembro de 2017 (n.ºs 64 a 67).

. Relação de Licença de Demolição, referente ao mês de novembro de 2017 (n.º 33);
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DELIBERAÇÕES
GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE ATIVIDADES
MUNICIPAIS) E ORÇAMENTO DE DESPESA DE 2017 – 11.ª MODIFICAÇÃO – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
Ratificar o despacho proferido pela Senhora Presidente a 21 de dezembro de 2017, pelo qual autorizou
a 11.ª modificação referente ao ano de 2017.

PROC. N.º RG-8525/87 (REQ. N.º 29269/17) - REQUERENTE:NUNO MIGUEL AZINHEIRO BELO – ALVARÁ
DE LOTEAMENTO 10/88 – ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO – DISCUSSÃO PÚBLICA.
Aprovada, por maioria.
Submeter a discussão pública, ao abrigo do n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de alteração
do licenciamento relativo à operação de loteamento titulada pelo Alvará de Loteamento n.º 10/88, e
incidente sobre o Lote 52 requerida por Nuno Miguel Azinheiro Belo.

PROC. N.º32-PL/96 (REQ. N.º 62222/16) – REQUERENTE: INVESFUNDO II - FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO FECHADO – REDUÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA.
Aprovada, por maioria.
1. A redução da garantia bancária n.º 334612, emitida pelo Banco Espirito Santo, para o valor de
6.477.219,53 € garantia prestada no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 9/00 (Processo n.º 32-PL/96)
ao abrigo da alínea b) do n.º 4 e do n.º 5 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na
sua atual redação e na sequência das informações e pareceres emitidos pelos serviços camarários e
entidades externas.

2. Comunicar à respetiva entidade bancária e à requente o teor da presente deliberação.

XIX MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS – APOIO.
Aprovada, por unanimidade.
A descentralização do montante total de 9.447,04 €, correspondendo ao valor de 434,78 €/escola
pública, nos termos do quadro constante da Informação n.º 101521, de 13.12.2017, do DEDS/DIE.
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CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO PARA O ANO DE 2018.
Aprovada, por unanimidade.
1. A constituição dos fundos de maneio para o ano de 2018;
2. A atribuição pelo seu valor global (anual), em regime de duodécimos, os quais poderão, em casos
devidamente justificados, ser ultrapassados;
3. Que o valor total dos fundos não possa, em caso algum ser ultrapassado.
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PROCEDIMENTO COM CONVITE AO ABRIGO DO “ACORDO-QUADRO PARA LICENCIAMENTO DE
SOFTWARE E SERVIÇOS CONEXOS“ (AQ – LS) DA ESPAP, IP – RELATÓRIO FINAL – ADJUDICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
1. O relatório final elaborado pelo júri do procedimento.

2. Adjudicar, no âmbito do procedimento com convite ao abrigo do “Acordo-Quadro para
licenciamento de software e serviços conexos “ (AQ – LS), celebrado pela eSPap, IP, os 4 lotes ao
Concorrente º 3, MEO – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A., pelo preço total de
485.683,29 € (+ IVA), a que correspondem os seguintes preços totais/ano e para 36 meses, por lote:
LOTE 1 - Pacotes de software (Lote 68 do AQ – LS)
Preço total anual - 153.322,80 € (+ IVA)
Preço total 36 meses - 459.968,40 € (+ IVA);
LOTE 2 - Desktop virtualization (Lote 6 do AQ – LS)
Preço total anual - 939,50 € (+ IVA)
Preço total 36 meses - 2.818,50 € (+ IVA);
LOTE 3 - Gráficos e diagramas (Lote 56 do AQ – LS)
Preço total anual - 3.884,00 € (+ IVA)
Preço total 36 meses - 11.652,00 € (+ IVA);
LOTE 4 - Project and portfolio management (Lote 49 do AQ – LS)
Preço total anual - 3.748,13 € (+ IVA)
Preço total 36 meses - 11.244,39 € (+ IVA);

CONCURSO PÚBLICO PARA O FORNECIMENTO DE SACOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA
CONTENTORES SEMIENTERRADOS – RELATÓRIO FINAL – ADJUDICAÇÃO E MINUTA DE CONTRATO.
Aprovada, por unanimidade.
1. O Relatório Final elaborado pelo júri.
2. A adjudicação do fornecimento de sacos plásticos descartáveis para contentores semienterrados ao
CONCORRENTE N.º 1 – SOPSA – ECO INOVATION, S.A, pelo preço total de 179.550,00 €, acrescido de IVA
à taxa legal em vigor.
3. A respetiva minuta do contrato.
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CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO BOLETIM MUNICIPAL –
RELATÓRIO FINAL – ADJUDICAÇÃO E MINUTA DE CONTRATO.
Aprovada, por maioria.
1. O Relatório Final elaborado pelo júri do procedimento.

2. A adjudicação da prestação de serviços de impressão do boletim municipal ao CONCORRENTE N.º 1 –
MULTIPONTO, S.A., pelo preço total de 165.870,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
correspondendo ao preço unitário por edição de 9.215,00 € + IVA.

3. A respetiva minuta do contrato.

PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA AMADORA E A LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS
DOS ANIMAIS.
Aprovada, por unanimidade.
O Protocolo de Colaboração, a celebrar entre a Câmara Municipal da Amadora e a LPDA – Liga
Portuguesa dos Direitos do Animal para a colaboração na esterilização de animais pertencentes ao
Município da Amadora e animais pertencentes a pessoas desfavorecidas, o tratamento de animais
recolhidos pelo CROAMA, gravemente feridos e esterilização de animais no âmbito do programa
CED/RED.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 24 DE JANEIRO DE 2018
INFORMAÇÕES
A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 84.074.376,71 €.

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE JOSÉ CORREIA TAVARES.
Aprovado, por unanimidade.
1. Um Voto de Pesar pela Morte de José Correia Tavares.

2. Endereçar à família enlutada cópia do documento aprovado.

3. Endereçar à Associação Portuguesa de Escritores (APE) cópia do documento aprovado.
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O Vereador Vítor Ferreira deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:
. Receita relativa a Averbamentos de Publicidade, referente ao mês de dezembro de 2017, no valor de
12,10 €;
. Receita relativa a Averbamentos de Ocupação de Espaço Público, referente ao mês de dezembro de
2017, no valor de 84,70 €;

. Receita relativa a Publicidade, referente ao mês de dezembro de 2017, no valor de 116,19 €;

. Receita relativa a Ocupação de Via Pública - Obras, referente ao mês de dezembro de 2017, no valor
de 2.268,00 €;

. Receita relativa a Plantas/Averbamentos/Fichas Técnicas - Particulares, referente ao mês de
dezembro de 2017, no valor de 713,86 €;

. Receita relativa a Plantas/Averbamentos/Fichas Técnicas – Empresas, referente ao mês de dezembro
de 2017, no valor de 1.605,23 €;

. Receita relativa a Licenças de Utilização – Particulares, referente ao mês de dezembro de 2017, no
valor de 327,68 €;

. Receita relativa a Licenças de Utilização - Empresas, referente ao mês de dezembro de 2017, no valor
de 10.764,95 €;
. Receita relativa a Licenças de Construção, Alterações e Prorrogações de Prazo - Empresas, referente
ao mês de dezembro de 2017, no valor de 5.095,25 €;

. Receita relativa a Licenças de Construção, Alterações e Prorrogações de Prazo - Particulares, referente
ao mês de dezembro de 2017, no valor de 3.161,09 €;

. Receita relativa a Apreciação de Pedido de Processos de Urbanismo - Particulares, referente ao mês
de dezembro de 2017, no valor de 1.191,20€;
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. Receita relativa a Apreciação de Pedido de Processos de Urbanismo - Empresas, referente ao mês de
dezembro de 2017, no valor de 2.941,34 €;

. Receita relativa a Taxas de Infraestruturas Urbanísticas - Particulares, referente ao mês de dezembro
de 2017, no valor de 3.066,31 €;

. Receita relativa a Dísticos de Estacionamento, referente ao mês de dezembro de 2017, no valor de
2.415,37 €;

. Receita relativa a Táxis, referente ao mês de dezembro de 2017, no valor de 228,27 €;

. Receita relativa a Inspeção de Elevadores, referente ao mês de dezembro de 2017, no valor de
27.440,52 €;

. Receita relativa a Licenciamento zero – Tratamento das Informações Referentes a Instalação e
Modificação de Estabelecimento - Empresas, referente ao mês de dezembro de 2017, no valor de
1.125,28 €;

. Receita relativa a Licenciamento zero – Tratamento das informações referente a instalação e
modificação de estabelecimento - particulares, referente ao mês de dezembro de 2017, no valor de
608,50 €;

. Receita relativa a Licenciamento Zero – Ocupação de Espaço Público e Semipúblico Municipal –
Tratamento das Informações da Mera Comunicação Prévia - Particulares, referente ao mês de
dezembro de 2017, no valor de 264,10 €;

. Receita relativa a Licenciamento zero – Ocupação de Espaço Público e Semipúblico Municipal –
Tratamento das Informações da Mera Comunicação Prévia - Empresas, referente ao mês de dezembro
de 2017, no valor de 1.716,65 €;

. Receita relativa a Taxas de Publicidade e Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal Particulares, referente ao mês de dezembro de 2017, no valor de 25.545,12 €;

. Receita relativa a Taxas de Publicidade e Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal Empresas, referente ao mês de dezembro de 2017, no valor de 60.829,39 €;
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. Relação de Licença de Construção, referente ao mês de dezembro de 2017 (n.º 36);
. Relação de Licenças de Utilização, referente ao mês de dezembro de 2017 (n.ºs 68 a 73).

DELIBERAÇÕES
PROC. N.º 95-PL/02 (REQTºS. N.ºS 74628/17,80625/17, 91158/17, 101598/17 E 5099/18) REQUERENTE: DOLCE VITA TEJO, INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A. – ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º
2/05 – ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO – PROJETOS DE ESPECIALIDADES.
Aprovada, por maioria.
Os projetos de especialidades apresentados pela requerente Dolce Vita Tejo, Investimento Imobiliário,
S.A e relativos às obras de urbanização, na sequência das alterações do projeto de loteamento, nas
condições enunciadas na Informação Técnica dos Serviços, mantendo-se tudo o anteriormente
aprovado e constante do Alvará de Loteamento n.º 2/05 e respetivos aditamentos ao abrigo do n.º 1 do
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação.

SIMAS - “CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO, COM PUBLICIDADE INTERNACIONAL
PARA O FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL DE ÁGUA E RESPETIVOS SERVIÇOS
CONEXOS” – 2.ª ADENDA AO CONTRATO Nº 62/2017 – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
1. A 2.ª Adenda ao Contrato n.º 62/2017 do procedimento por concurso limitado por prévia qualificação
com publicidade internacional para fornecimento de um sistema de gestão comercial de água e
respetivos serviços conexos;

2. Os atos previstos na proposta de deliberação melhor identificada no 7.º considerando, incluindo a
denúncia do Contrato de Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços n.º 11/97.

SIMAS - CONCURSO PÚBLICO, DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
EVOLUTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA À SOLUÇÃO DE SIG G/INTERAQUA E À SOLUÇÃO AQUAFIELD –
ABERTURA DE PROCEDIMENTO – 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) e através dos quais:
a) Aprovou a abertura de procedimento por Concurso Público destinado à contratação de serviços de
manutenção evolutiva e assistência técnica à solução SIG G/Interqua e à solução Aquafield, pelo preço
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base de 288.000,00 €, acrescido de IVA, repartido entre licenciamento e manutenção (219.000,00 €
acrescido de IVA) e assistência técnica (69.999,00 € acrescido de IVA), pelo prazo de execução a
decorrer nos anos de 2018, 2019 e 2020 e respetivas peças;

b) Aprovou as peças do respetivo procedimento;

c) Aprovou a composição e nomeou o júri do procedimento e a respetiva delegação de competências
para todos os atos processuais inerentes ao procedimento em causa;

d) Aprovou a celebração de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos
Contratos Públicos.

SIMAS - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTERNACIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DESTINADOS À HIGIENE E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DOS SIMAS DE OEIRAS E AMADORA PARA OS
ANOS DE 2018 A 2020 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por maioria.
Ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e
Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) e através dos quais:
a) Aprovou a abertura de procedimento por Concurso Público com publicidade internacional para a
prestação de serviços destinados à higiene e limpeza das instalações dos SIMAS de Oeiras e Amadora
para os anos 2018 a 2020, pelo preço base de 631.600,00 €, acrescido de IVA, pelo prazo de 12 meses,
prevendo-se a possibilidade de renovação até ao total máximo de 30 (trinta) meses, a executar nos anos
de 2018 a 2020 e com a repartição do valor nos termos do 2.º considerando;

b) Aprovou as peças do respetivo procedimento;

c) Aprovou a composição e nomeou o júri do procedimento e a respetiva delegação de competências
para todos os atos processuais inerentes ao procedimento em causa;

d) Aprovou a celebração de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos
Contratos Públicos.
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SIMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NAS INSTALAÇÕES DOS
SIMAS DE OEIRAS E AMADORA, PARA OS ANOS DE 2018 A 2020, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO
CELEBRADO COM A ESPAP – ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.
(AQ-SV-LOTE 4) - ABERTURA DE PROCEDIMENTO – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por maioria.
Ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e
Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) e através dos quais:
a) Aprovou a abertura de procedimento para a prestação de serviços destinados à segurança e vigilância
nas instalações dos SIMAS de Oeiras e Amadora, ao abrigo do Acordo Quadro celebrado pela ESPAP –
Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. (AQ-SV-Lote 4), pelo preço base de
709.500,00 €, a desenvolver no prazo de 12 (doze) meses, prevendo-se a possibilidade de renovação até
ao limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses, a executar nos anos de 2018 a 2020 com a repartição de
valores nos termos do 2.º considerando;

b) Aprovou as peças do respetivo procedimento;

c) Aprovou a composição e nomeou o júri do procedimento e a respetiva delegação de competências
para todos os atos processuais inerentes ao procedimento em causa;

d) Aprovou a celebração de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos
Contratos Públicos.

SIMAS - CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DESTINADA À SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS E
RAMAIS EXISTENTES NA ZMC DELFIM GUIMARÃES, FREGUESIA DA VENTEIRA, CONCELHO DA
AMADORA – ADJUDICAÇÃO – 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:
1. Autorizou a adjudicação da empreitada destinada à substituição de condutas e ramais existentes na
ZMC Delfim Guimarães, Freguesia da Venteira, Concelho da Amadora, à empresa MAFRAGUA, Lda., pelo
valor de 277.230,89 €, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor, valor a suportar pelos SIMAS, enquanto
entidade adjudicante, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 2.º do CIVA (inversão do sujeito passivo),
pelo prazo de execução de 240 (duzentos e quarenta) dias, após consignação;
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2. Aprovou a celebração do contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos
Contratos Públicos;

3. Nomeou o Coordenador de Segurança em Obra e Diretor de Fiscalização da mesma obra.

SIMAS - PROPOSTA DE TARIFÁRIO SIMAS PARA 2018 – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por maioria.
1. Ratificar o ato praticado pelo Conselho de Administração dos SIMAS, através do qual aprovou os
valores do novo tarifário para 2018, que constam da informação INT-SIMAS/2017/2017, de 18.12.2017;

2. Dar sequência aos procedimentos legais, nomeadamente publicitação da presente deliberação e
envio à ERSAR.

SIMAS - EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DA
AMADORA – ANOS 2017 E 2018” – CP 5/2017 - ALTERAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA EM
OBRA E DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
Ratificar o ato do Conselho de Administração dos SIMAS, através do qual:
Aprovou a nomeação do Eng.º Gonçalo Machado para Coordenador de Segurança em Obra e Diretor de
Fiscalização.

SIMAS - PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À
CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NÃO VIDA – MINUTA DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
Ratificar o ato do Conselho de Administração dos SIMAS, através do qual aprovou a minuta do contrato
a celebrar com a adjudicatária do procedimento identificado no 1.º considerando da proposta n.º
19/2018.

SIMAS - CONCURSO PÚBLICO REMODELAÇÃO/INSTALAÇÃO DE COLECTORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS
NA RUA AUGUSTO GIL E NA ESTRADA DA SERRA DA MIRA, NA FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA, NO
CONCELHO DA AMADORA – ABERTURA DE PROCEDIMENTO – 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) e através dos quais:
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a) Aprovou a abertura de procedimento por Concurso Público para a empreitada destinada à
remodelação/instalação de coletores domésticos e pluviais na Rua Augusto Gil e na Estrada da Serra da
Mira, na freguesia da Mina de Água, no concelho da Amadora, pelo preço base de 363.600,00 €,
acrescido de IVA, valor a suportar pelos SIMAS, enquanto entidade adjudicante, nos termos da alínea j)
do n.º 1 do artigo 2.º do CIVA (inversão do sujeito passivo), a executar no prazo máximo de 300
(trezentos) dias, a ocorrer no ano de 2018;

b) Aprovou as peças do respetivo procedimento;

c) Aprovou a composição e nomeou o júri do procedimento e a respetiva delegação de competências
para todos os atos processuais inerentes ao procedimento em causa;

d) Aprovou a nomeação do Coordenador de Segurança em Fase de Projeto.

REABILITA + - PROCESSO N.º 30/2017.
Aprovada, por unanimidade.
1. A informação dos serviços n.º 2317, de 20.12.2017, do DHRU/DIUGE:
A candidatura ao REABILITA +, requerida pelo administrador do condomínio do imóvel sito na Avenida
D. Nuno Álvares Pereira, n.º 49, na freguesia de Venteira, Amadora, de acordo com os seguintes valores;
– Custo do orçamento da obra: 27.628,90 €;
– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 5.525,78 €.

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 32/2017.
Aprovada, por unanimidade.
1. A informação dos serviços 2264, de 07.12.2017, do DHRU/DIUGE:
A candidatura ao REABILITA +, requerida pelo administrador do condomínio do imóvel sito na Rua Casal
do Choupo, n.º 3, na freguesia de Venteira, Amadora, de acordo com os seguintes valores;
– Custo do orçamento da obra: 7.603,00 €;
– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 1.520,60 €.
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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 PLUS - PROCESSO N.º 1/2017.
Aprovada, por unanimidade.
1. A informação dos serviços 18, de 04.01.2018, do DHRU/DIUGE:
A candidatura ao REABILITA PLUS, requerida pelo administrador do condomínio do imóvel sito na Rua
Dr. António José de Almeida, n.º 14, na freguesia de Falagueira-Venda Nova, Amadora, de acordo com
os seguintes valores;
– Custo do orçamento da obra: 6.592,80 €;
– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 3.296,40 €.

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.

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA - APOIO PARA
MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO DE AR RESPIRÁVEL - POWER COMPRESSOR.
Aprovada, por unanimidade.
Que seja autorizado o pagamento da verba de 460,02 € correspondente ao valor total da manutenção
do compressor de alta pressão para ar respirável instalado no quartel dos Bombeiros da Amadora.

COMPLEXO DESPORTIVO MONTE DA GALEGA – VALORES DE UTILIZAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
Os valores de utilização do Complexo Desportivo Municipal do Monte da Galega, nos termos propostos
na informação n.º 4647,de 12.01.2018, do DEDS.

CONTRATO DE ARRENDAMENTO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA AMADORA E A AURPIR.
Aprovada, por unanimidade.
A minuta do contrato de arrendamento, de acordo com a deliberação municipal de 21.06.2017
(proposta n.º 218), a celebrar entre a Câmara Municipal de Amadora e a AURPIR, nos termos da
informação n.º 6741,de 19.01.2018, do DEDS/DIS.
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DINAMIZAÇÃO DOS CENTROS LOCAIS PARA A INTEGRAÇÃO DOS MIGRANTES (CLAIMS) AO ABRIGO
DO FUNDO PARA ASILO, MIGRAÇÕES E INTEGRAÇÃO (FAMI) – 4.ª TRANCHE.
Aprovada, por unanimidade.
A transferência da 4.ª tranche de verba para as instituições responsáveis – AJPAS e ASSACM, no valor
total de 14.748,52 €, a distribuir nos termos do quadro constante da Informação n.º 4205, de
11.01.2018, do DEDS/DIS.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE ATIVIDADES
MUNICIPAIS) E ORÇAMENTO DE DESPESA DE 2018 – 1.ª MODIFICAÇÃO.
Aprovada, por maioria.
Aprovar a 1ª modificação às GOP’S, PPI e PAM e ao Orçamento da Despesa, referente ao ano de 2018.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE ATIVIDADES
MUNICIPAIS) – ANOS SEGUINTES - 1.ª MODIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.

1. As alterações aos citados documentos previsionais de gestão (1.ª Modificação).

2.Submeter à aprovação da Assembleia Municipal da Amadora, as alterações integradas na 1.ª
Modificação relativa às GOP’S, PPI (Plano Plurianual de Investimentos) e PAM (Plano de Atividades
Municipais).

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA - APOIO PARA
REPARAÇÃO DO VEÍCULO ESCADA.
Aprovada, por unanimidade.
Que seja autorizado o pagamento da verba de 6.620,76 € correspondente ao valor total da avaria do
equipamento do veículo escada dos Bombeiros da Amadora.

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA - APOIO PARA AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
Aprovada, por unanimidade.
1. Que seja autorizado o pagamento da verba de 59.278,38 €, com IVA incluído à taxa legal de 6 %,
correspondente ao valor total da aquisição do equipamento de proteção individual.
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2. Que a despesa seja cabimentada após a presente reunião onde está agendado o respetivo reforço
orçamental.

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 31 DE JANEIRO DE 2018
INFORMAÇÕES
A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 84.973.975,10 €.

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE ANTÓNIO AUGUSTO BORGES LOPES.
Aprovado, por unanimidade.
1. Um Voto de Pesar pela Morte de António Augusto Borges Lopes.
2. Endereçar ao Executivo da Junta e à Assembleia de Freguesia da Encosta do Sol cópia do documento
aprovado.
3. Endereçar à família enlutada cópia do documento aprovado.

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE EDMUNDO PEDRO.
Aprovado, por unanimidade.
1. Um Voto de Pesar pela Morte de Edmundo Pedro.
2. Considerar o seu nome no plano toponímico da cidade.
3. Endereçar à família enlutada cópia do documento aprovado.
4. Endereçar ao Partido Socialista cópia do documento aprovado.

EDITAL
EDITAL
N.º 1/2018
CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora, faz público que, esta
Câmara, em reunião ordinária de 20 de dezembro de 2017, deliberou, de harmonia com a alínea e) do
n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º
97/2008 de 11 de Junho e Despacho do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
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Desenvolvimento Regional n.º 484/2009, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 5, de 08 de
janeiro,

ratificar

a

deliberação

tomada

pelo

Conselho

de

Administração

dos

Serviços

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora, tomada em reunião
de 11 de dezembro de 2017, titulada pela Proposta de Deliberação n.º 251/2017, relativo à atualização
dos valores decorrentes do Cálculo da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) para o ano de 2018, que
seguidamente se indicam:
TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS – ÁGUA
Ano de 2018 (média/unitária correspondente) …..................................................€ 0,0275/m3.
TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS – SANEAMENTO
Ano de 2018 (média/unitária correspondente) …..................................................€ 0,0125/m3.
MAIS SE FAZ PÚBLICO, que os novos valores começam a ser aplicados no âmbito dos Concelhos de
Oeiras e da Amadora, após a publicação deste Edital.
E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos
habituais.
Amadora, 5 de janeiro de 2018
A Presidente,
Assinatura ilegível
Carla Tavares
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