
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 18 DE ABRIL DE 2018 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o pedido de informação prévia, 

apresentado pela requerente Nextplace – Investimentos Imobiliários, Lda., nos termos do 

artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, para os 

efeitos do disposto no artigo 17.º do mesmo diploma legal. – Informação Prévia. 

 

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

Alvará n.º 13/79, requerida por José Pires Tavares, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação. – Alteração à Licença de 

Loteamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a libertação da garantia bancária, prestada 

no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 1/85, referente ao Processo de Loteamento n.º 152-

PL/81, 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. – Libertação de Garantia Bancária. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o novo Plano de Prevenção e Gestão de Riscos, 

incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas (PPGRCIC), que contribuirá para a melhoria 

do rigor e da promoção da qualidade do serviço público. - Plano de Prevenção e Gestão 

de Riscos, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas. 

 

No âmbito do transporte escolar, foi pela Câmara Municipal da Amadora, aprovado a 

descentralização de verba para o Agrupamento Amadora Oeste. – Transporte Escolar. 

 

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 Creche 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 para as 

entidades gestoras do Programa Aprender & Brincar – Programa de Atividades de Apoio à 

Família. - Programa Aprender & Brincar. 

 

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 adjudicação da empreitada 

destinada à remodelação 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 

prazo de execução de 300 (trezentos) dias, aprovou a celebração do contrato escrito, nos 

termos do disposto no artigo 94.º do Código dos Contratos Públicos e nomeou a 

Coordenadora de Segurança em Fase de Obra e Diretora de Fiscalização da mesma obra. – 

SIMAS – Empreitada Destinada à Remodelação 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 – Adjudicação - Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi deliberado ratificar a deliberação do Conselho de 

Administração dos SIMAS, relativa à alienação de bens móveis, por se encontrarem 

obsoletos para os serviços. – SIMAS – Alienação de Bens Móveis – Ratificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de procedimento concursal comum de 

recrutamento, para ocupação de 2 (dois) postos de trabalho da carreira de Técnico Superior, 

na categoria de Técnico Superior (área de Psicologia) e para ocupação de 1 (um) posto de 

trabalho da carreira de Técnico Superior, na categoria de Técnico Superior (área de Serviço 

Social), para a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de 

trabalho em funções públicas a termo incerto. - Procedimento Concursal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o projeto de revisão do Regulamento do 

Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras – Reabilita + e modelos de 

candidatura, bem como submeter o referido projeto a consulta pública para recolha de 

sugestões, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, pelo prazo de 30 dias a contar da publicação do projeto nos 

termos legais. - Projeto de Revisão do Regulamento do Programa Municipal de Apoio à 

Realização de Obras – Reabilita + - Consulta Pública. 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o projeto de revisão do Regulamento do 

Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras – Reabilita Plus e modelos de 

candidatura, bem como submeter o referido projeto nos termos e para os efeitos do disposto 

no artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, pelo prazo de 30 dias a contar da 

publicação do projeto nos termos legais. – Projeto de Revisão do Regulamento do 

Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras – Reabilita Plus – Consulta 

Pública. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi autorizado o pagamento de uma verba, 

correspondente ao valor da manutenção do compressor de alta pressão para ar respirável, 

instalado no quartel dos Bombeiros Voluntários da Amadora. – Bombeiros Voluntários da 

Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Programa de Desenvolvimento Desportivo 

Amadora Pentatlo 2018, a minuta do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo 

Amadora Pentatlo 2018, a atribuição de uma comparticipação municipal à Federação 

Portuguesa de Pentatlo Moderno (FPPM) nos termos da Cláusula 2.ª do mencionado 

contrato, bem como a atribuição de apoio não financeiro à FPPM nos termos da Cláusula 3.ª 

do mesmo contrato programa. – Pentatlo Moderno 2018 - Contrato-Programa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado atribuir à Santa Casa da Misericórdia da 

Amadora uma comparticipação, no âmbito do Sistema Telefónico de Assistência 

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

Amadora (STAPA) 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização da 33.ª Edição do Torneio “Cidade 

da Amadora”, bem como o Programa Desportivo, Contrato Programa de Desenvolvimento 

Desportivo com vista á atribuição de apoio financeiro e não financeiro às entidades SFRAA, 

Clube Desportivo Estrela, Desportivo Operário do Rangel, Grupo Desportivo Recreativo da 

Reboleira, Sporting Clube da Reboleira e Damaia e CNA. - 33.ª Edição do Torneio “Cidade 

da Amadora” – Contrato Programa. 

 

 

 



 

 

 

No âmbito do Procedimento de Concurso Público da Empreitada n.º 34/2017, denominada 

“Execução de Obras para a Melhoria de Acessibilidade, em Modos Suaves, aos Interfaces 

de Transportes Públicos e Qualificação de Percursos Pedonais, foi pela Câmara Municipal 

da Amadora aprovado a minuta do contrato a celebrar com a entidade adjudicatária, nos 

termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos. - Minuta de 

Contrato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 3.ª Modificação relativa às Grandes Opções do 

Plano, PPI (Plano Plurianual de Investimentos), PAM (Plano de Atividades Municipais) e 

Orçamento da Despesa referente ao ano de 2018. - 3.ª Modificação. 

 


