
 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 20 DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a alteração à licença de loteamento, no âmbito do alvará de 

loteamento nº 10/88, requerida por um interessado – Alteração à Licença de Loteamento 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter a discussão pública, os pedidos de alteração 

dos licenciamentos relativos às operações de loteamento tituladas pelos alvarás nº 13/79 e 6/01 - Alteração 

à Licença de Loteamento – Discussão Pública 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará nº 2/05, 

após discussão pública - Alteração à Licença de Loteamento – Após Discussão Pública 

 

No âmbito do Programa Municipal de Comparticipação de Inscrição de Atletas de Clubes do Concelho da 

Amadora, em Competições Desportivas Federadas, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 

atribuição da comparticipação à Federação Portuguesa de Esgrima - Federação Portuguesa de Esgrima – 

Apoio 

 

Para implementação do Plano Estratégico Para o Envelhecimento Sustentável (PEES) da Amadora 2016-

2025, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta de protocolo de colaboração a celebrar 

com a entidade parceira, bem como aprovou a atribuição de comparticipação financeira - Plano 

Estratégico Para o Envelhecimento Sustentável (PEES) da Amadora 2016-2025 – Protocolo de 

Colaboração 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a atribuição de comparticipação financeira à Associação 

Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora, no âmbito da Iluminação de Natal – 

Iluminação de Natal – Comparticipação Financeira 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar o ato praticado pelo Conselho de Administração dos 

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

através do qual aprovou a 3ª alteração ao orçamento de 2017 – PPI, orçamento das despesas correntes e 

de capital – SIMAS – 3ª Alteração ao Orçamento de 2017 – Ratificação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado 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 adjudicou a empreitada destinada ao prolongamento da rede à 

estrada de acesso ao cemitério de Queluz, na freguesia da Venteira, no concelho da Amadora, aprovou a 

celebração de contrato escrito, bem como nomeou o coordenador de segurança em fase de obra e o diretor 

de Fiscalização – SIMAS – Concurso Público – Adjudicação - Ratificação 

 

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 autorizou a abertura dos concursos públicos para a empreitada destinada à remodelação/instalação 

de redes de drenagem de águas residuais, domésticas e pluviais, na Rua das Fontainhas, na freguesia da 

Falagueira-Venda Nova e para a empreitada destinada à substituição de condutas e ramais existentes na 

ZMC Delfim Guimarães, freguesia da Venteira, ambas no concelho da Amadora, aprovou as respetivas 

peças procedimentais bem como nomeou o júri de ambos os procedimentos e delegou nestes as 

competências para todos os atos processuais inerentes aos mesmos - SIMAS – Concursos Públicos – 

Abertura – Ratificação 

 

No âmbito dos concursos públicos para as empreitadas destinadas à remodelação de redes de águas 

residuais no concelho da Amadora – Anos 2017/2018, a pequenas intervenções não planeáveis na rede de 

águas residuais na área do concelho de Oeiras e à remodelação da rede de saneamento nas traseiras da 

Rua Amélia Rey Colaço, em Carnaxide, no concelho de Oeiras, foram pela Câmara Municipal ratificados 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 aprovou as respetivas minutas de 

contrato a celebrar com as entidades adjudicatárias – SIMAS – Minutas de Contratos – Ratificação 

 

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) e pelos quais 

adjudicou o concurso público para a empreitada destinada à substituição da conduta adutora da Figueirinha, 

na Rua Engº Álvaro Roquete, no concelho de Oeiras, à empresa classificada em segundo lugar, bem como 

aprovou a celebração de contrato escrito e nomeou a coordenadora de segurança em fase de obra e 

diretora de fiscalização em obra - SIMAS – Concurso Público – Adjudicação – Ratificação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a alteração à estrutura orgânica flexível em vigor nos 

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

SIMAS – Alteração da Estrutura Orgânica Flexível   

 

No âmbito do concurso público para Execução de Obras de Melhoria de Acessibilidade em Modos Suaves 

aos Interfaces de Transportes Públicos e Qualificação de Percursos Pedonais – Lote 1 e Lote 2 (Empreitada 

nº 34/2017), foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a não aceitação de erros e omissões 

apresentadas por um interessado, bem como foi prorrogado o prazo para apresentação de propostas – 

Concurso Público – Não Aceitação de Erros e Omissões 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou os planos de segurança e saúde referentes aos concursos 

públicos para Requalificação de Pavimentos 2017/2018 – Zona Centro, para a Unidade de Saúde Familiar 

da Reboleira e da Buraca/Águas Livres – Execução das Obras (Empreitadas nºs 7/2017, 15/2017 e 

18/2017) – Concursos Públicos – Planos de Segurança e Saúde 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o relatório final e consequente adjudicação do concurso 

público com publicitação internacional, para o fornecimento de duas varredouras aspiradoras e de uma 

viatura de remoção de resíduos urbanos movidas a diesel – Concurso Público - Adjudicação 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a celebração de um protocolo de colaboração com a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Amadora, para a manutenção, conservação e beneficiação do 

equipamento e apoio às ações de ocorrência de riscos coletivos resultantes de acidentes, catástrofe ou 

calamidade da população do concelho da Amadora, através da corporação dos Bombeiros Voluntários da 

Amadora – Protocolo de Colaboração 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a composição do júri do Prémio José Afonso 2017 - 

Prémio José Afonso 2017 – Composição do Júri 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de procedimento, ao abrigo de acordo quadro da 

eSPap, IP, para o licenciamento de software e serviços conexos, bem como aprovou as suas peças 

procedimentais, nomeou o júri do procedimento e delegou naquele a competência para a realização de 

audiência prévia e prestação de esclarecimentos – Procedimento ao Abrigo de Acordo Quadro – 

Abertura 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora ratificado o despacho proferido pela Presidente da Câmara e 

através do qual aprovou a minuta de contrato a celebrar com a entidade adjudicante do concurso público 

para “Requalificação de Pavimentos 2017/2018 – Zona Centro (Empreitada nº 7/2017) – Concurso Público 

– Minuta do Contrato – Ratificação 

 

No âmbito dos concursos públicos para a “Empreitada de Conservação e Beneficiação de Edifícios 

Municipais/Parque Escolar Municipal – Eletricidade”, para “Execução de Plano de Marcação de 

Estacionamento – 2017/2018” e para “Escola Mães de Água – Execução de Obra”, (Empreitadas nºs 

45/2016, 1/2017 e 10/2007), foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovadas as alterações às 

repartições de encargos, bem como as adendas às minutas dos contratos celebrados com as respetivas 

entidades adjudicantes – Concursos Públicos – Alteração da Repartição de Encargos e Adendas aos 

Contratos 

 

 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a repartição de encargos e a 2ª adenda ao contrato celebrado 

com a entidade adjudicatária do concurso público para “Conservação e Beneficiação de Edifícios 

Municipais/Parque Escolar Municipal – Drenagens” (Empreitada nº 41/2016) – Concurso Público – 

Repartição de Encargos e 2ª Adenda ao Contrato 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aplicar a pena de sanção disciplinar de suspensão, 

suspensa por um ano, no âmbito de processo disciplinar intentado contra um trabalhador da Autarquia, por 

violação dos deveres de zelo e correção – Processo Disciplinar 

 


