
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas as tarifas de gestão de resíduos 

sólidos urbanos. - Tarifas de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a alteração à licença da operação de loteamento 

que consiste no aumento da área bruta de construção de habitação até 3% e na criação de 

uma cave confinada ao polígono de implantação, destinada exclusivamente para 

estacionamento para o Lote 123 do Alvará de Loteamento n.º 10/88. - Alteração do 

Licenciamento da Operação de Loteamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição de uma verba para o 

Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes, no âmbito da conservação da rede escolar. - 

Conservação da Rede Escolar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a descentralização de uma verba para os 

Agrupamentos de Escolas, no âmbito do Protocolo de Colaboração para Apoio ao 

Funcionamento das Escolas Públicas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância. – 

Protocolo de Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, a celebrar entre o Município da Amadora, o Agrupamento de 

Escolas José Cardoso Pires e a Associação Escola de Judo Nuno Delgado, no âmbito do 

projeto Centro de Treinos da Amadora “Campeões para a Vida”. 

O supramencionado projeto promove a responsabilidade social através do judo, procurando 

o desenvolvimento pessoal dos intervenientes, nomeadamente no que se refere às 

componentes cívica, social, desportiva e escolar. - Contrato-Programa. 

 

Relativamente ao Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a quatro residentes do  



 

 

 

Município, em situação de comprovada carência económica. - Regulamento Municipal do 

Fundo de Coesão Social. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação das obras, no âmbito do 

Programa Reabilita + requerido por Victor José Palma Mendes Castilho, na qualidade de 

administrador do condomínio do imóvel sito na Rua Dr. Azevedo Neves, n.º 94, na freguesia 

da Mina de Água, na Amadora. - Reabilita + 24/2017. 

 

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

do Programa Reabilita + requerido por RB Valor – Sociedade Unipessoal, Lda., na qualidade 

de administrador do condomínio do imóvel sito na Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º 18, na 

freguesia da Mina de Água, na Amadora. - Reabilita + 28/2017. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a alteração ao mapa de quantidades e retificou 

alguns pontos do Programa de Concurso, no âmbito do procedimento concursal 

denominado “Eixo Estruturante Venda Nova/Falagueira – Execução da Obra”. - 

Procedimento Concursal Denominado “Eixo Estruturante Venda Nova/Falagueira – 

Execução da Obra” – Alteração – Retificação. 

 

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, através dos quais, atualizou o tarifário da taxa de recursos hídricos para 

ambos os concelhos, para o ano de 2018 (TRH Água e TRH Saneamento) e aprovou a 

redefinição do valor da TRH de modo sistemático, com periodicidade semestral, de acordo 

com a legislação em vigor. – SIMAS - Tarifário da Taxa de Recursos Hídricos – 

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, autorizou a abertura de procedimento por 

concurso público para a empreitada de obras públicas destinada à duplicação de um troço 

do caneiro da Falagueira-Venda Nova, na Zona do Bairro do Bosque – Amadora 1.ª Fase, 

aprovou as peças do procedimento, nomeou o júri do procedimento com a respetiva 

delegação de competências para todos os atos processuais que lhe são inerentes, autorizou  



 

 

 

a celebração de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos 

Contratos Públicos e nomeou o Coordenador de Segurança em Fase de Projeto. – SIMAS –  

Concurso público para a Empreitada de Obras Públicas Destinada à Duplicação de 

Um Troço do Caneiro da Falagueira-Venda Nova, na Zona do Bairro do Bosque – 

Amadora 1.ª Fase – Ratificação de Atos. 

 

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 através dos quais autorizou a abertura de procedimento por concurso 

público, para a empreitada destinada à instalação ou substituição de redes de 

abastecimento de água e de ramais de ligação no concelho da Amadora, para os anos de 

2018 e 2019, aprovou as peças do procedimento, nomeou o júri do procedimento com a 

respetiva delegação de competências para todos os atos processuais que lhe são inerentes 

e nomeou o Coordenador de Segurança e Fase de Projeto. – SIMAS - Concurso Público, 

para a Empreitada Destinada à Instalação ou Substituição de Redes de Abastecimento 

de Água e de Ramais de Ligação no Concelho da Amadora, para os anos de 2018 e 

2019 – 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, através dos quais autorizou a abertura do procedimento por concurso 

público para a empreitada destinada à execução dos coletores da Avenida Eng.º Bonneville 

Franco e do Forte de São João das Maias, em Oeiras, a desenvolver nos anos 2018 e 2019, 

aprovou as peças do procedimento, nomeou o júri do procedimento com a respetiva 

delegação de competências para todos os atos processuais que lhe são inerentes e nomeou 

o Coordenador de Segurança em Fase de Projeto. – SIMAS - Concurso Público para a 

Empreitada Destinada à Execução dos Coletores da Avenida Eng.º Bonneville Franco 

e do Forte de São João das Maias, em Oeiras – Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi ratificado o ato praticado pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora, através do qual aprovou a minuta do contrato a celebrar com o 

adjudicatário, no âmbito do Concurso Público para a Empreitada Destinada à Substituição  

 



 

 

 

da Conduta Adutora da Figueirinha, na Rua Eng.º Álvaro Roquete, no Concelho de Oeiras. – 

SIMAS – Concurso Público para a Empreitada Destinada à Substituição da Conduta 

Adutora da Figueirinha, na Rua Eng.º Álvaro Roquete, no Concelho de Oeiras - Minuta 

de Contrato – Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato praticado pelo Conselho de Administração 

dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e 

Amadora através do qual aprovou a minuta do contrato a celebrar com o adjudicatário, no 

âmbito do Concurso Público para a Empreitada Destinada à Instalação de Coletores 

Domésticos e Pluviais de Ligação do Loteamento Marconi – Parque (Zona Sul), na freguesia 

da Venteira, Concelho da Amadora. – SIMAS -. Concurso Público para a Empreitada 

Destinada à Instalação de Coletores Domésticos e Pluviais de Ligação do Loteamento 

Marconi – Parque (Zona Sul), na freguesia da Venteira, Concelho da Amadora – Minuta 

de Contrato - Ratificação de Ato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a composição do Júri de recrutamento 

para provimento do cargo, de direção intermédia de 3.º grau, de Chefe do Gabinete de 

Apoio à Gestão das Escolas, da Câmara Municipal da Amadora, bem como remeter a 

presente deliberação para o Órgão Deliberativo para competente autorização, nos termos do 

n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012. - Composição do Júri. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de um apoio à Santa Casa da 

Misericórdia, no âmbito do Sistema Telefónico de Assistência Permanente da Amadora 

(STAPA). - Sistema Telefónico de Assistência Permanente da Amadora.  

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta do contrato de arrendamento de 

espaço não habitacional a celebrar entre o Município da Amadora e a Comunidade Vida e 

Paz, bem como a atribuição de um apoio aquela Entidade. - Contrato de Arrendamento. 

 

 

 


