
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou 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 informação prévia requerido pela 

Nextplace – Investimentos Imobiliários, Lda., relativo a alteração à licença da operação de 

loteamento titulada pelo Alvará de Loteamento n.º 13/79. - Alteração do Licenciamento da 

Operação de Loteamento – Discussão Pública. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado 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 4/97, requerida por 

Sociedade de Construções Fertofil, Lda.. - Alteração do Licenciamento da Operação de 

Loteamento – Discussão Pública. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba para o Agrupamento 

de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa, para a colocação de uma estrutura de 

proteção da cobertura recentemente instalada na Escola Básica Roque Gameiro do 2.º e 3.º 

Ciclo. – Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado disponibilizar um auxiliar de ação 

educativa para prestar apoio ao funcionamento do Pólo de Ensino da Escola de Música do 

Conservatório Nacional, bem como descentralizar uma verba relativa ao ano letivo 

2017/2018 para a manutenção de equipamentos e instrumentos musicais, e realização do 

espetáculo anual dos alunos do Pólo de Música da Amadora. - Pólo de Ensino da Escola 

de Música do Conservatório Nacional. 

 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para as IPSS´s 

gestoras das Creches Municipais [(ABCD (EB1/JI Creche Sacadura Cabral), SFRAA 

(JI/Creche da Falagueira), AFID (Creche da Venteira), CEBESA (EB1/JI José Garcês), 

SCMA (EB1/JI Aprígio Gomes) e Casal Popular (Creche da Atalaia)]. - IPSS´s Gestoras 

das Creches Municipais. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a descentralização de verba 

correspondente à 1.ª tranche do ano letivo 2017/2018, para as entidades parceiras do 

Programa Aprender & Brincar – Programa de Atividades de Componente de Apoio à 

Família. - Programa Aprender & Brincar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a calendarização da realização das reuniões 

ordinárias da câmara para o ano de 2018. - Reuniões Ordinárias da Câmara. 

 

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, adjudicou o procedimento por concurso 

público com publicidade internacional para aquisição de uma viatura pesada de 19 

toneladas, com superestrutura de limpeza/desobstrução de esgotos, com sistema de 

reciclagem, e aprovou a celebração do contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 

94.º do Código dos Contratos Públicos. – SIMAS - Procedimento por Concurso Público 

com Publicidade Internacional para Aquisição de uma Viatura Pesada de 19 

Toneladas, com Superestrutura de Limpeza/Desobstrução de Esgotos, com Sistema 

de Reciclagem – Ratificação de Atos. 

 

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 (SIMAS) relativo à ratificação da ordem de suspensão dos trabalhos realizados na 

empreitada de obras públicas, destinada à remodelação/instalação do coletor unitário na 

Rua da Paiã e Rua Dr. Abel Varzim, na freguesia da Encosta do Sol, na Amadora. – SIMAS 

– Remodelação/Instalação do Coletor Unitário - Suspensão dos Trabalhos – 

Ratificação de Ato. 

 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi ratificado o ato do Conselho de Administração dos 

SIMAS, através do qual aprovou a alteração do Coordenador de Segurança em Obra e de 

Diretor de Fiscalização de Obra, no âmbito da empreitada destinada à 

remodelação/ampliação de redes domésticas e unitárias no Concelho da Amadora, nos 

anos de 2015 a 2017. – SIMAS - Empreitada Destinada à Remodelação/Ampliação de 

Redes Domésticas e Unitárias no Concelho da Amadora, nos Anos de 2015 a 2017 - 

Coordenador de Segurança em Obra e de Diretor de Fiscalização de Obra – 

Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os atos através dos quais proferiu ordem de não 

execução de trabalhos previstos no contrato de empreitada n.º 116/2016, destinada à 

remodelação da rede de abastecimento de água em Porto Salvo – Auto Construção – 

Oeiras, e aprovou a redução do valor das garantias prestadas pelo empreiteiro. – SIMAS – 

Ordem de Não Execução de Trabalhos Previstos – Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado aplicar a um trabalhador desta Edilidade 

a sanção disciplinar de multa, por violação dos deveres de zelo, lealdade e de correção. – 

Procedimento Disciplinar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aplicar a um trabalhador desta autarquia uma 

sanção disciplinar de suspensão de 40 (quarenta) dias, suspensa pelo período de 2 (dois) 

anos, por violação do dever de zelo. – Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado ao abrigo das disposições conjugadas nos 

artigos 23.º e alíneas r) e aaa) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

a minuta de protocolo de cooperação a celebrar entre o Município da Amadora e o Gabinete 

Nacional de Segurança/Centro Nacional de Cibersegurança, no âmbito do desenvolvimento 

das capacidades nacionais de cibersegurança, troca de conhecimento e no aprofundamento 

mútuo das capacidades de cibersegurança. – Protocolo de Cooperação. 

 

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

Programa Reabilita + requerido por Filomena Senhorinha dos Santos Pina, na qualidade de 

proprietária do imóvel sito na Rua Óscar Monteiro Torres, n.º 38 e 40, tornejando para a Rua  

 



 

 

 

Florbela Espanca, n.º 2, 4 e 6 na freguesia da Falagueira-Venda Nova, na Amadora. - 

Reabilita + 25/2016. 

 

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

do Programa Reabilita + requerido por Daniel José Ferreira da Silva, na qualidade de 

administrador do condomínio do imóvel sito na Praça do Comércio, n.º 14, na freguesia de 

Alfragide, na Amadora. - Reabilita + 12/2017. 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a comparticipação das obras, no âmbito 

do Programa Reabilita + requerido por Matilde Violante Simões de Almeida, na qualidade de 

administradora do condomínio do imóvel sito na Avenida D. José I, n.º 61, na freguesia de 

Águas Livres, na Amadora. - Reabilita + 35/2017. 

 

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

Programa Reabilita + requerido por José Fernando dos Santos Pacheco, na qualidade de 

administrador do condomínio do imóvel sito na Avenida Pedro Cabral, n.º 29, na freguesia 

da Mina de Água, na Amadora. - Reabilita + 37/2017. 

 

Para a aquisição de um autocarro, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado atribuir 

um apoio à Junta de Freguesia de Alfragide, que permitirá efetuar diversas visitas, ser 

utilizado pelo Município da Amadora, por estabelecimentos públicos de ensino, ensino pré-

escolar, associações de idosos, culturais e desportivas, à exceção do transporte de atletas 

de modalidades profissionais. - Aquisição de Autocarro – Apoio. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a revisão do Título XIX – Da Utilização do 

Complexo Desportivo Municipal Monte da Galega, do Código Regulamentar do Município da 

Amadora, bem como a alteração da Tabela de Tarifas do Município da Amadora, no que 

respeita ao Complexo Desportivo, e submeter o Regulamento em causa à aprovação da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 

12 de setembro. - Código Regulamentar do Município da Amadora – Revisão. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de protocolo a celebrar entre o Município 

da Amadora e a Associação de Futebol de Lisboa, para utilização do Complexo Desportivo 

do Monte da Galega, através do qual é definida a relação de compromisso entre as partes  



 

 

 

num conjunto de incentivos e mecanismos estimuladores ao desenvolvimento da arbitragem 

na modalidade de Futebol e Futsal, possibilitando a utilização do Complexo Desportivo 

Municipal do Monte da Galega. – Protocolo - Associação de Futebol de Lisboa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um protocolo de cooperação a celebrar 

entre o Município da Amadora e a Associação de Intervenção Comunitária, 

Desenvolvimento Social e Saúde, no âmbito do Projeto “Rastrear para Prevenir 2”, 

permitindo a cooperação entre as partes, no que se refere ao aproveitamento recíproco das 

respetivas potencialidades científicas, técnicas e humanas. – Protocolo de Cooperação. 

 

A Câmara da Amadora aprovou a atribuição de comparticipação financeira à Associação 

dos Amigos da Escola Superior de Teatro e Cinema, para a prossecução do projeto 

Amasénior Lazer - Identidades. - Amasénior Lazer – Identidades. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a realização da Cerimónia de 

Condecoração dos Melhores Agentes Desportivos da Amadora 2017, com a atribuição do 

Troféu Prestigio Amadora Desporto, às personalidades Fernando Santos na modalidade de 

futebol e a Simão Morgado na modalidade de natação. - Cerimónia de Condecoração dos 

Melhores Agentes Desportivos da Amadora 2017. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município da Amadora e o Desportivo 

Operário do Rangel, para assegurar o apoio financeiro, material e logístico inerente à 

organização da 43.ª Edição da Corrida de São Silvestre da Amadora. - Contrato-Programa 

– 43.ª Corrida de São Silvestre. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de comparticipação 

municipal à Associação de Socorros Médicos “O Vigilante”, no âmbito do protocolo de 

cooperação celebrado para a prossecução da Linha Municipal de Saúde 65+. - Linha 

Municipal de Saúde 65+. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a declaração de intenção em associar-se ao 

Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) no âmbito do projeto “Municípios rumo a 2030, cam- 

 



 

 

 

panha para a promoção e implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável”. - 

Declaração de Intenção. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas as alterações ao Orçamento da 

Despesa e Receita, PPI (Plano Plurianual de Investimento) e PAM (Plano de Atividades 

Municipais) relativas à 10.ª Modificação. – Orçamento e Grandes Opções do Plano - 10.ª 

Modificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba às escolas 

intervenientes na 30.ª Edição dos Jogos Juvenis Escolares da Amadora 2016/2017, a 

iniciativa em causa tem como objetivo a prática desportiva na comunidade escolar, nas 

diferentes áreas competitivas e desportivas, como o corta-mato, futebol, atletismo de pista, 

andebol, basquetebol, voleibol e boccia. - 30.ª Edição dos Jogos Juvenis. 

 

No âmbito do protocolo de colaboração do Programa de Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC), foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a descentralização da 1.ª 

tranche da verba para os parceiros intervenientes no mencionado programa. - Programa de 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC). 

 

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

Agrupamentos de Escolas relativa a acerto de verbas, no âmbito da ação social escolar para 

o ano letivo 2017/2018 (1.ª tranche). - Ação Social Escolar. 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a descentralização de uma verba para o 

Agrupamento Amadora Oeste no âmbito do transporte escolar. – Transporte Escolar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado 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, na sua atual redação, o 

pedido de alteração do licenciamento relativo à operação de loteamento titulada pelo Alvará 

de Loteamento n.º 1/2013, requerida por Augusto Cruz Costa. - Alteração do 

Licenciamento da Operação de Loteamento – Discussão Pública. 

 

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

SIMAS, através do qual aprovou a minuta do contrato a celebrar com o adjudicatário do pro- 



 

 

 

cedimento para fornecimento de energia elétrica em Baixa Tensão Normal (BTN), Baixa 

Tensão Especial (BTE) e Média Tensão (MT) para o edificado dos SIMAS dos Municípios de 

Oeiras e Amadora, para o período de 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020, ao 

abrigo do Acordo Quadro celebrado pela ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados da 

Administração Pública, I.P. [AQ-ELE 2015 – Lote 8 Agregado (BTN, BTE e MT). – SIMAS - 

Minuta do Contrato – Ratificação de Ato. 

 

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

Programa Reabilita + requerido por Luis Ferreira Vicente, na qualidade de proprietário do 

imóvel sito na Rua Cândido dos Reis, n.º 30, na freguesia da Mina de Água, na Amadora. - 

Reabilita + 36/2017. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a realização da Cerimónia de 

Condecoração dos Melhores Agentes Desportivos da Amadora 2017, a minuta do contrato-

programa de desenvolvimento desportivo de enquadramento ao apoio municipal, bem como 

a atribuição de um apoio ao Amadora Gimno Clube para custos de organização e produção 

da cerimónia. - Cerimónia de Condecoração dos Melhores Agentes Desportivos da 

Amadora 2017. 

 

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

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

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

Fundo de Coesão Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


