ASSEMBLEIA MUNICIPAL
EDITAL
Número:1/2019
António Ramos Preto, 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 n.º 75/2013, de 12 de
setembro, convoca a Assembleia Municipal da Amadora para a 1.ª Sessão Extraordinária de 2019, a
realizar no próximo dia 7 de Fevereiro, 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, 25 de Janeiro de 2019
O Presidente
Assinatura ilegível
António Ramos Preto

CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 9 DE JANEIRO DE 2019
INFORMAÇÕES
A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 93.584.139,33 €.

O Vereador Vítor Ferreira deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:
. Receita relativa a Ocupação de Via Pública – motivo obras (abertura de valas), referente ao mês de
novembro de 2018, no valor de 1.196,80 €;

. Receita relativa a Ocupação de Via Pública, referente ao mês de novembro de 2018, no valor de
1,92 €;
. Receita relativa a Publicidade – Empresas, referente ao mês de novembro de 2018, no valor de
454,65 €;
. Receita relativa a Fichas Técnicas/Plantas/Averbamentos – Particulares, referente ao mês de
novembro de 2018, no valor de 1.782,14 €;
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. Receita relativa a Fichas Técnicas/Plantas/Averbamentos – Empresas, referente ao mês de novembro
de 2018, no valor de 1.632,64 €;
. Receita relativa a Licenças de Utilização – Empresas, referente ao mês de novembro de 2018, no valor
de 887,02 €;

. Receita relativa a Licenças de Utilização – Particulares, referente ao mês de novembro de 2018, no
valor de 7.571,25 €;
. Receita relativa a Licenças de Construção, Alterações e Prorrogações de Prazo – Empresas, referente
ao mês de novembro de 2018, no valor de 77.261,00 €;
. Receita relativa a Licenças de Construção, Alterações e Prorrogações de Prazo – Particulares,
referente ao mês de novembro de 2018, no valor de 7.314,41 €;

. Receita relativa a Apreciação de Pedidos – Particulares, referente ao mês de novembro de 2018, no
valor de 1.313,86 €;
. Receita relativa a Apreciação de Pedidos – Empresas, referente ao mês de novembro de 2018, no
valor de 905,67 €;

. Receita relativa a Abertura de livros de obra, referente ao mês de novembro de 2018, no valor de
342,76 €;

. Receita relativa a Dísticos de Estacionamento, referente ao mês de novembro de 2018, no valor de
732,45 €;

. Receita relativa a Táxis, referente ao mês de novembro de 2018, no valor de 131,24 €;

. Receita relativa a Inspeção de Elevadores - Empresas, referente ao mês de novembro de 2018, no
valor de 13.803,37 €;

. Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Instalação de Estabelecimento - Empresas, referente
ao mês de novembro de 2018, no valor de 531,36 €;
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. Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Instalação de Estabelecimento - Particulares,
referente ao mês de novembro de 2018, no valor de 265,68 €;

. Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Modificação de Estabelecimento - Empresas,
referente ao mês de novembro de 2018, no valor de 207,87 €;

. Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Modificação de Estabelecimento – Particulares,
referente ao mês de novembro de 2018, no valor de 692,90 €;
. Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Ocupação de Espaço Público – Empresas, referente ao
mês de novembro de 2018, no valor de 531,36 €;
. Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Ocupação de Espaço Público – Particulares, referente
ao mês de novembro de 2018, no valor de 664,20 €;
. Receita relativa a Ocupação do Espaço Público – Particulares, referente ao mês de novembro de 2018,
no valor de 1.122,52 €;

. Receita relativa a Ocupação do Espaço Público – Empresas, referente ao mês de novembro de 2018,
no valor de 392,16 €;

. Relação de Licenças de Construção, referente ao mês de novembro de 2018 (n.º 94 a 98, 100 a 103,
106 a 125 e 127 a 132);

. Relação de Licenças de Alteração, referente ao mês de novembro de 2018 (n.º 99, 104 e 105)
. Relação de Licenças de Utilização, referente ao mês de novembro de 2018 (n.º 59);

. Relação de Licenças de Demolição, referente ao mês de novembro de 2018 (n.º 126);
.Relação de Licenças de Utilização à fração, referente ao mês de novembro de 2018 (n.º 60 e 61);

O Vereador Luís Lopes deu conhecimento à Câmara da seguinte informação:
.Receita relativa a Averbamentos de Alvará de Sepultura, referente ao mês de novembro de 2018, no
valor de 6,09 €.
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DELIBERAÇÕES
GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE ATIVIDADES
MUNICIPAIS) E ORÇAMENTO DE 2018 – 12.ª MODIFICAÇÃO – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por maioria.
1. Ratificar o despacho proferido pela Sr.ª Presidente, a 26 de dezembro de 2018, pelo qual autorizou a
12.ª modificação referente ao ano de 2018.

2. Dar conhecimento do teor da presente proposta à Assembleia Municipal.

ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por maioria.
Ratificar o despacho proferido pela Sr.ª Presidente, a 28 de dezembro de 2018, pelo qual autorizou a
abertura de conta bancária no Deutsche Bank para constituição de aplicação financeira no montante de
16.000.000,00 € e nos termos da informação dos serviços n.º 112395, de 27.12.2018, do DF.

SIMAS - EMPREITADA DESTINADA À SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS E RAMAIS EXISTENTES NA ZMC
DOS QUARTÉIS, NA FREGUESIA DA VENTEIRA, CONCELHO DA AMADORA" - C.P. 95/2018- SUSPENSÃO
DO ATO DE CONSIGNAÇÃO – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
Ratificar o ato praticado pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e
Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora, através do qual, autorizou a suspensão do ato de
consignação da empreitada destinada à “Substituição de condutas e ramais existentes na ZMC dos
Quartéis, na freguesia da Venteira, município da Amadora” CP 95/2018, até se encontrarem reunidas
todas as condições de início da mesma, designadamente, a emissão da licença por parte da Câmara
Municipal da Amadora, para a realização dos trabalhos na via pública.

SIMAS - TARIFÁRIO DOS SIMAS PARA 2019.
Aprovada, por maioria.
1. O novo Tarifário para 2019 nos exatos termos da PD n.º 435 – SIMAS/2018 dos SIMAS, e constantes
dos respetivos Anexos I a V, relativos ao Tarifário Clientes Especial clientes diretos da EPAL (Anexo I),
Tarifário Social (Anexo II), Tarifário Estado (Anexo III), Tarifário Genérico (Anexo IV) Tarifário Famílias
Numerosas (Anexo V), os quais fazem parte integrante da informação INT-SIMAS/2018/9883 de 05 de
dezembro de 2018;
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2. Submeter a presente proposta para apreciação da Assembleia Municipal, nomeadamente para os
efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 2.º, n.º 1 do artigo 3.º e n.º 1 do artigo 5.º, todos do Decreto-Lei
147/2017 de 5 de dezembro, bem como da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, na sua atual redação, no que se refere a adaptação (adesão) aos critérios de referência para o
acesso ao tarifário social e revogação dos artigos 110.º e 111.º, do Regulamento de Abastecimento de
Água e Saneamento de Oeiras, atualmente em vigor, decorrente dos pressupostos do novo tarifário.

SIMAS - EMPREITADA DE “PROLONGAMENTO DA REDE DE ESTRADA DE ACESSO AO CEMITÉRIO DE
QUELUZ, FREGUESIA DA VENTEIRA, CONCELHO DA AMADORA – C.P. 109/2017 – ORDEM DE NÃO
EXECUÇÃO DE TRABALHOS PREVISTOS NO CONTRATO – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
Ratificar o ato praticado pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e
Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) e através do qual proferiu ordem de não
execução dos trabalhos, no âmbito da empreitada identificada no 1.º considerando da proposta n.º
5/2019, no valor de 8.730,33 €, correspondente a trabalhos a menos e cerca de 6 % do valor contratual
da empreitada, com vista ao encerramento administrativo da obra e aprovou a redução do valor das
garantias prestadas pelo empreiteiro de 10 % do valor da soma dos trabalhos executados, libertando-se
o valor remanescente e consequente redução do compromisso financeiro.

REABILITA + - PROCESSO N.º 49/2018.
Aprovada, por unanimidade.
1. A informação dos serviços n.º 1507, de 22.11.2018, do DHRU;
A candidatura ao REABILITA +, requerida pela Administradora do Condomínio, do imóvel sito na Rua
Fontes Pereira de Melo, n.º 5, na freguesia de Águas Livres, Amadora, de acordo com os seguintes
valores:
– Custo do orçamento da obra: 24.579,60 €;
– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 5.161,72 €.

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 47/2018.
Aprovada, por unanimidade.
1. A informação dos serviços n.º 1447, de 29.11.2018, do DHRU;
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A candidatura ao REABILITA +, requerida pela Administradora do Condomínio, do imóvel sito na Avenida
Combatentes da Grande Guerra, n.º 64, na freguesia da Mina de Água, Amadora, de acordo com os
seguintes valores:
– Custo do orçamento da obra: 23.437,56 €;
– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 7.031,27 €.

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.

PROJETO DE REGULAMENTO DO “PRÉMIO JOSÉ AFONSO” – INÍCIO DO PROCEDIMENTO.
Aprovada, por unanimidade.
O início do procedimento administrativo relativo ao Projeto de Regulamento do “Prémio José Afonso”,
ao abrigo da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua
atual redação conjugado com o n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo.

CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO PARA O ANO DE 2019.
Aprovada, por unanimidade.
1. A constituição dos fundos de maneio para o ano de 2019, nos termos da informação dos serviços, n.º
1212, de 7.01.2019, do DF;

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.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 23 DE JANEIRO DE 2019
INFORMAÇÕES
A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 93.240.601,57 €.

O Vereador Vítor Ferreira deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:

. Receita relativa a Publicidade – Empresas, referente ao mês de dezembro de 2018, no valor de
142,89 €;
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. Receita relativa a Fichas Técnicas/Plantas/Averbamentos – Particulares, referente ao mês de
dezembro de 2018, no valor de 819,90 €;

. Receita relativa a Plantas/Averbamentos – Empresas, referente ao mês de dezembro de 2018, no
valor de 501,22 €;

. Receita relativa a Licenças de construção, alterações e admissão comunicação prévia – Empresas,
referente ao mês de dezembro de 2018, no valor de 8.358,33 €;

. Receita relativa a Licenças de construção e prorrogações de prazo – Particulares, referente ao mês de
dezembro de 2018, no valor de 4.379,45 €;

. Receita relativa a Licenças de Utilização – Particulares, referente ao mês de dezembro de 2018, no
valor de 1.426,30 €;

. Receita relativa a Apreciação de Pedidos – Particulares, referente ao mês de dezembro de 2018, no
valor de 928,94 €;

. Receita relativa a Apreciação de pedidos – Empresas, referente ao mês de dezembro de 2018, no valor
de 1.100,03 €;

. Receita relativa a Abertura de livros de obra, referente ao mês de dezembro de 2018, no valor de
66,88 €;

. Receita relativa a Dístico de estacionamento, referente ao mês de dezembro de 2018, no valor de
2.679,77 €;

. Receita relativa a Táxis, referente ao mês de dezembro de 2018, no valor de 32,81 €;

. Receita relativa a Inspeção de elevadores – Empresas, referente ao mês de dezembro de 2018, no
valor de 10.094,49 €;

. Receita relativa a Mera comunicação prévia de instalação de estabelecimento – Empresas, referente
ao mês de dezembro de 2018, no valor de 265,68 €;
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. Receita relativa a Mera comunicação prévia de modificação de estabelecimento – Empresas,
referente ao mês de dezembro de 2018, no valor de 415,74 €;

. Receita relativa a Mera comunicação prévia de instalação de estabelecimento – Particulares,
referente ao mês de dezembro de 2018, no valor de 664,20 €;

. Receita relativa a Mera comunicação prévia de modificação de estabelecimento – Particulares,
referente ao mês de dezembro de 2018, no valor de 485,03 €;

.Receita relativa a Mera comunicação prévia de ocupação de espaço público – Empresas, referente ao
mês de dezembro de 2018, no valor de 797,04 €;

. Receita relativa a Mera comunicação prévia de ocupação de espaço público – Particulares, referente
ao mês de dezembro de 2018, no valor de 664,20 €;

. Receita relativa a Ocupação de espaço público – Particulares, referente ao mês de dezembro de 2018,
no valor de 25.840,20 €;

. Receita relativa a Ocupação de espaço público – Empresas, referente ao mês de dezembro de 2018,
no valor de 54.876,70 €;
. Relação de Licenças de Construção, referente ao mês de dezembro de 2018 (n.ºs 133 a 142);

. Relação de Licenças de Alteração, referente ao mês de dezembro de 2018 (n.º 143)
. Relação de Licenças de Utilização, referente ao mês de dezembro de 2018 (n.ºs 62 e 63, 65 a 67);

.Relação de Licenças de Utilização à fração, referente ao mês de dezembro de 2018 (n.º 64 e 68);

DELIBERAÇÕES
PROC. N.º 314-PL/86 (REQ. 12505/18) – REQUERENTE: JOSÉ BOAVENTURA SOARES SANTOS - ALVARÁ
DE LOTEAMENTO N.º 12/88- ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO – APÓS DISCUSSÃO PÚBLICA.
Aprovada, por unanimidade.
A alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 12/88, melhor identificada no 2.º
considerando da proposta n.º 10/2019, nos termos do requerimento n.º 12505, datado de 06 de
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fevereiro de 2018, efetuado por José Boaventura Soares Santos, nos termos do artigo 27.º do DecretoLei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, dando lugar a aditamento ao mencionado
alvará de loteamento, e posterior comunicação à Conservatória do Registo Predial competente, para
efeitos de averbamento ao abrigo do n.º 7 do mesmo artigo e diploma legal.

PROC. N.º 143-PL/89 (REQ. 49277/17) – REQUERENTE: NABANSIL CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. – ALVARÁ
DE LOTEAMENTO N.º 4/97 – ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO – APÓS DISCUSSÃO PÚBLICA.
Aprovada, por unanimidade.
A alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 4/97, melhor identificada no 1.º
considerando da proposta n.º 11/2019, nos termos do requerimento n.º 49277, datado de 8 de junho de
2017, efetuado pela requerente Nabansil Construção Civil Lda., e ao abrigo do artigo 27.º do Decreto-Lei
n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, dando lugar a aditamento ao mencionado alvará
de loteamento, e posterior comunicação à Conservatória do Registo Predial competente, para efeitos de
averbamento ao abrigo do n.º 7 do mesmo artigo e diploma legal.

PROC. N.º 17-PL/92 (REQ.43631/18) - REQUERENTE: DEOLINDA LOPES TRITARELLI - ALVARÁ DE
LOTEAMENTO N.º 01/02 - ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO – APÓS DISCUSSÃO PÚBLICA.
Aprovada, por unanimidade.
A alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 01/02, melhor identificada no 2.º
considerando da proposta n.º 12/2019, apresentada pela requerente Deolinda Lopes Tritarelli, nos
termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, dando lugar a
aditamento ao mencionado alvará de loteamento, e posterior comunicação à Conservatória do Registo
Predial competente, para efeitos de averbamento ao abrigo do n.º 7 do mesmo artigo e diploma legal.

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS NO ANO DE 2019 (LCPA) – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS.
Aprovada, por unanimidade.
1. Solicitar à Assembleia Municipal da Amadora:
a) A emissão de autorização prévia genérica para a assunção de compromissos plurianuais durante o
ano de 2019, para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e no artigo 12.º do
Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, ambos os diplomas na sua atual redação, nas situações que
resultem de projetos e/ou ações constantes das Grandes Opções do Plano para o ano de 2019;

b) A delegação, nos termos do vertido nos artigos 44.º e 47.º do Código do Procedimento Administrativo
e no n.º 3 do artigo 6.º da LCPA, na sua atual redação, da sua competência para autorização prévia na
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Presidente da Câmara Municipal da Amadora, nas situações em que o valor do compromisso anual seja
de valor inferior a 99.759,58 € e que se reportem a ações dotadas ao nível do orçamento para 2019.
2. Dar conhecimento à Assembleia Municipal da Amadora, de todos os compromissos plurianuais que
venham a ser assumidos durante o ano de 2019, no âmbito da delegação de competências mencionada
na alínea b) do ponto propositivo anterior, na sua primeira sessão ordinária a realizar no ano de 2020.

CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ARTIGO 63.º DA
LOE/2019.
Aprovada, por unanimidade.
A interpretação constante do ponto 18 da informação identificada no 4.º considerando da proposta n.º
14/2019 e relativa à aplicação prática do disposto no artigo 63.º da LOE/2019, mantendo o controlo dos
valores gastos relativamente aos contratos a celebrar ou a renovar no ano de 2019, quanto aos
contratos de objeto idêntico ou mesma contraparte no contrato vigente no ano de 2018.

CERTIFICAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO – NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO.
Aprovada, por maioria.
Submeter à Assembleia Municipal da Amadora, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do
artigo 77.º da Lei n.º 73/13, de 3 de setembro, na sua atual redação, a presente proposta para a
nomeação da UHY&ASSOCIADOS, SROC, LDA, na qualidade de auditor externo, no que respeita à
certificação legal de contas do município e para os anos 2018, 2019 e 2020.

RECURSO HIERÁRQUICO NO ÂMBITO DO PROCESSO DISCIPLINAR N.º 30/FP/18.
Aprovada, por maioria.
1. Indeferir a reclamação apresentada, confirmando deste modo, o ato impugnado, nos termos do
disposto no n.º 2 do artigo 192. º do Código do Procedimento Administrativo, por inexistência de razão
do reclamante, com dispensa da audiência dos interessados, ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do artigo
124.º do referido diploma legal, tendo em conta que sobre as questões que importam à decisão já o
reclamante se pronunciou no procedimento.

2. Notificar o mandatário e o reclamante do teor da presente deliberação.

SIMAS - PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE “ABASTECIMENTO DE
ÁGUA AO LOTEAMENTO SKY CITY, FREGUESIA DA VENTEIRA, CONCELHO DA AMADORA –
ADJUDICAÇÃO E MINUTA DE CONTRATO – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por maioria.
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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) Autorizou a adjudicação do procedimento por concurso público para a empreitada destinada ao
abastecimento de água ao loteamento “SKY CITY”, na freguesia da Venteira, no Concelho da Amadora,
com o prazo de execução de 150 dias, a desenvolver no ano de 2019, à empresa JPMAENG, Unipessoal,
LDA., pelo valor de 160.422,57 €, 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 art.º 2.º do CIVA (inversão do
sujeito passivo);

b) Aprovou a minuta, do contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 98.º do Código dos
Contratos Públicos;

c) Nomeou como Coordenadora de Segurança em Obra e Diretora de Fiscalização da mesma, a Sr.ª Eng.ª
Vânia Isabel da Silva Figueiredo.

SIMAS - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTERNACIONAL PARA O FORNECIMENTO
CONTINUO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E SERVIÇOS ACESSÓRIOS ATRAVÉS DE CARTÕES
MAGNÉTICOS PARA A FROTA AUTOMÓVEL DOS SIMAS DOS MUNICÍPIOS DE OEIRAS E AMADORA –
ABERTURA – RATIFICAÇÂO.
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) Autorizou a abertura de procedimento por concurso público com publicidade internacional, tendo em
vista a contratação do fornecimento de combustíveis líquidos através de cartões magnéticos para
abastecimento da frota automóvel do SIMAS de Oeiras e Amadora por um período de 15 meses, com
inicio a 1 de junho de 2019, com o preço base de 333.000,00 € ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor,
a repartir pelos anos económicos de 2019 e 2020 e nos termos do 2.º considerando da proposta n.º
18/2019;

b) Aprovou as peças do respetivo procedimento;

c) Aprovou a celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos
Contratos Públicos;
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d) Nomeou o júri do procedimento, e sua composição, com a respetiva delegação de competências para
todos os atos processuais inerentes ao procedimento em causa;

e) Nomeou como gestor de execução do contrato, o Eng.º Fernando Machado.

SIMAS – TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS – ABASTECIMENTO ÁGUA E RECOLHA ÁGUAS RESIDUAIS DE
OEIRAS E AMADORA – ATUALIZAÇÃO 2019.
Aprovada, por maioria.
1. Atualizar, nos exatos termos da PD N.º 07-SIMAS/2019, o tarifário da Taxa de Recursos Hídricos com
efeitos a partir de janeiro de 2019, nos seguintes termos:
a) TRH Água – aumento do valor para 0,0295€/m3;

b) TRH Saneamento – aumento do valor para 0,0135€/m3.

2. A redefinição do valor da TRH de modo sistemático, com a periodicidade semestral, de acordo com a
legislação em vigor.

PROCESSO DISCIPLINAR (N.º 32/AG/18), INSTAURADO POR VIOLAÇÃO DOS DEVERES GERAIS DE ZELO
E DE ASSIDUIDADE.
Aprovada, por escrutínio secreto.
Aplicar ao trabalhador identificado no 1.º considerando da proposta n.º 20/2019, tendo em conta os
factos constantes do Relatório Final, a sanção disciplinar de multa no valor de 40,00 €.

PROCESSO DISCIPLINAR (N.º 33/FP/18), INSTAURADO POR VIOLAÇÃO DOS DEVERES GERAIS DE ZELO,
LEALDADE E DE CORREÇÃO.
Aprovada, por escrutínio secreto.
Aplicar ao trabalhador identificado no 1.º considerando da proposta n.º 21/2019, tendo em conta os
factos constantes do Relatório Final, a sanção disciplinar de despedimento.

DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E
JOVENS DA AMADORA.
Aprovada, por escrutínio secreto.
A nomeação da Dr.ª Ana Sofia Paias das Neves como representante do município na Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens da Amadora, com efeito a partir do dia 1 de fevereiro de 2019.
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CONCURSO PÚBLICO PARA O “EIXO ESTRUTURANTE VENDA NOVA/FALAGUEIRA” - EMPREITADA N.º
45/2017 – NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA.
Aprovada, por unanimidade.
1. Nomear como Coordenador de Segurança em Obra, a Senhora Eng.ª Sandra Filipa Tavares de Sousa,
em substituição do Dr. Francisco Sousa, nos termos e para os efeitos do disposto no número 3 do artigo
9.º do decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada (45/2017) designada “Eixo
Estruturante Venda Nova/Falagueira – Execução de Obra”.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE ATIVIDADES
MUNICIPAIS) E ORÇAMENTO DE 2019 – 1.ª MODIFICAÇÃO.
Aprovada, por maioria.
1. A 1.ª Modificação às GOP’S, PPI e PAM e ao Orçamento da Receita e da Despesa, referente ao ano de
2019, nos termos da informação dos serviços n.º 7107, de 22.01.2019, do DF.

2. Dar conhecimento do teor da presente proposta à Assembleia Municipal.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE ATIVIDADES
MUNICIPAIS) DE 2019 – ANOS SEGUINTES – 1.ª MODIFICAÇÃO.
Aprovada, por maioria.
1. As alterações aos citados documentos previsionais de gestão (1.ª Modificação) anos seguintes,
constantes nos termos da informação dos serviços n.º 7120, de 22.01.2019, do DF.

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).

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE FREGUESIA DAS
ÁGUAS LIVRES – ALTERAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
1. As alterações ao Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar com a Junta
de Freguesia de Águas Livres e no que respeita à área de intervenção sociocultural, e relativas à cláusula
24.ª, que faz parte integrante da presente proposta, ficando o valor em causa sujeito a posterior
cabimentação.
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2. Submeter a presente deliberação à Assembleia Municipal para autorização da celebração do referido
contrato, ao abrigo da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua
atual redação.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE FREGUESIA DA
ENCOSTA DO SOL – ALTERAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
1. As alterações ao Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar com a junta
de freguesia da Encosta do Sol, no que respeita à área de intervenção sociocultural, e relativas às
cláusulas 15.ª e 24.ª, conforme minuta, que faz parte integrante da proposta n.º 28/2019, ficando o
valor em causa sujeito a posterior cabimentação.

2. Submeter a presente deliberação à Assembleia Municipal para autorização da celebração do referido
contrato, ao abrigo da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua
atual redação.

PROCEDIMENTO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO
– AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO E ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS.
Aprovada, por unanimidade.
Submeter, 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 (LCPA) conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho,
ambos os diplomas legais na sua atual redação, a presente proposta à assembleia municipal, para a
emissão de autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à abertura do
procedimento identificado no 1.º considerando da proposta n.º 29/2019, e para os seguintes montantes
máximos:
Ano de 2019 – 763.425,00 € + IVA;
Ano de 2020 – 1.017.900,00 € + IVA;
Ano de 2021 – 1.017.900,00 € + IVA;
Ano de 2022 – 508.950,00 € + IVA.

PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO E DE MÉRITO – LISTA DEFINITIVA.
Aprovada, por unanimidade.
Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 10.º do Regulamento do Programa do Programa de
Atribuição de Bolsas de Estudo de Mérito, a Lista Final de Candidatos à atribuição da Bolsa de Estudo de
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Mérito, com exclusão da candidata Beatriz Fernandes Marques da Silva e nos termos propostos na
informação n.º 4636, de 15.01.2019, do DEDS/DIE.

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA – APOIO PARA
AQUISIÇÃO CENTRAL DE COMUNICAÇÕES.
Aprovada, por unanimidade.
1. Que seja autorizado o pagamento da verba de 58 400,40 €, com IVA incluído à taxa legal de 23 %,
correspondente ao valor total da aquisição da central de comunicações.

2. A presente deliberação fica sujeira a posterior cabimentação.

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA – APOIO PARA
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
Aprovada, por unanimidade.
a) Que seja autorizado o pagamento da verba de 71 269,10 € com IVA incluído à taxa legal de 6 %,
correspondente ao valor total da aquisição do equipamento de proteção individual.

b) A presente deliberação fica sujeira a posterior cabimentação.

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA – APOIO NA AQUISIÇÃO
DE DUAS AMBULÂNCIAS E RESPETIVOS SEGUROS.
Aprovada, por unanimidade.
a) Que seja autorizado o pagamento da verba de 18 680,16 €, correspondente ao valor diferencial de
aquisição das ambulâncias e aos seguros de responsabilidade civil.

b) A presente deliberação fica sujeita a posterior cabimentação.

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 30 DE JANEIRO DE 2019
INFORMAÇÕES
A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 94.741.329,10 €.

15

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE JOSÉ MANUEL DOMINGUES ALVES MENDES.
Aprovado, por unanimidade.
1. Um Voto de Pesar pela Morte de José Manuel Domingues Alves Mendes, “Zé Manel”.

2. Endereçar à família enlutada cópia do documento aprovado.

DELIBERAÇÕES
ALTERAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DO TITULAR DO FUNDO DE MANEIO AFETO À CPCJ AMADORA.
Aprovada, por unanimidade.
A nomeação da Dr.ª Ana Sofia Paias das Neves como titular do Fundo de Maneio 01.02 – Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens, mantendo-se em tudo o restante o anteriormente aprovado.

22.ª EDIÇÃO PRÉMIO LITERÁRIO ORLANDO GONÇALVES.
Aprovada, por maioria.
1. As Normas de Concurso, a Minuta do Aviso Público e o Calendário da 22.ª Edição do Prémio Literário
Orlando Gonçalves, nos termos da informação n.º 6840, de 21.01.2019, do DEDS/DIC.

2. Os custos inerentes à realização da mencionada iniciativa, no valor de 9 837,98 €.

CONCURSO PÚBLICO PARA O FORNECIMENTO DE SACOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA
CONTENTORES SEMIENTERRADOS – RELATÓRIO FINAL – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA –
RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por maioria.
Ratificar, nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual
redação, o despacho proferido, pela Senhora Presidente, a 25.01.2019 e através do qual aprovou o
relatório final elaborado pelo júri do procedimento com autorização da adjudicação à concorrente
SOPSA – ECO INNOVATION, S.A., com o preço contratual de 159.900,00 €, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor, bem como a respetiva minuta do contrato.
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EDITAL

Edital
N.º 1/2019
CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora, faz público que, esta
Câmara, em reunião ordinária de 23 de janeiro de 2019, 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
Desenvolvimento Regional n.º 484/2009, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 5, de 08 de
janeiro,

aprovou

a

deliberação

tomada

pelo

Conselho

de

Administração

dos

Serviços

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora, tomada em reunião
de 07 de janeiro de 2019, titulada pela Proposta de Deliberação n.º 7/2019, relativo à atualização dos
valores decorrentes do Cálculo da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) para o ano de 2019, que
seguidamente se indicam:
TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS – ÁGUA
Ano de 2019 (média/unitária correspondente) …..................................................€ 0,0295/m3.
TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS – SANEAMENTO
Ano de 2019 (média/unitária correspondente) …..................................................€ 0,0135/m3.
MAIS SE FAZ PÚBLICO, que nos termos legais, os novos valores apenas produzem efeitos nos
utilizadores finais a partir do primeiro dia útil do mês seguinte ao da publicação do presente Edital.
E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos
habituais.
Amadora, 30 de janeiro de 2019
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares

17

