
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 21 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a metodologia relativa à interpretação e 

aplicação prática do disposto no artigo 61.º da LOE/2018, quanto aos contratos de aquisição 

de serviços a celebrar ou renovar no ano de 2018. - Contratos de Aquisição de Serviços a 

Celebrar ou Renovar no Ano de 2018. 

 

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

Alvará n.º 6/01, requerida pela Administração Conjunta da Augi “Letra E”, 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 retificação da Proposta n.º 373/2015, no 

que respeita à descrição dos imóveis objeto de doação. – Retificação de Proposta. 

 

No âmbito do Projeto ESCXEL – Rede de Escolas de Excelência, foi pela Câmara Municipal 

da Amadora aprovado a descentralização de uma verba para o agrupamento de Escolas Dr. 

Azevedo Neves para a realização do XXV Seminário da Rede de Escolas de Excelência 

subordinado ao tema “Promoção do Sucesso Educativo em Contexto de Mudança”. - 

Projeto ESCXEL – Rede de Escolas de Excelência. 

 

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) e através dos quais aprovou a abertura de procedimento por 

concurso público, tendo em vista a celebração de acordo quadro, para a empreitada 

destinada à reparação de roturas da rede e ramais de abastecimento de água no concelho 

da Amadora, para os anos de 2018 e 2019, as peças do aludido procedimento, a 

composição e nomeação do júri, a nomeação da coordenadora de segurança em fase de 

projeto, a designação da gestora do contrato e a celebração de contrato escrito, nos termos  



 

 

 

do disposto do disposto no artigo 94.º do Código dos Contratos Públicos. – SIMAS - 

Procedimento por Concurso Público para a Celebração de Acordo Quadro, para a 

Empreitada Destinada à Reparação de Roturas da Rede e Ramais de Abastecimento 

de Água no Concelho da Amadora, para os Anos de 2018 e 2019 – 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) e, através do qual ratificou o ato de suspensão dos trabalhos da 

empreitada destinada à “remodelação da rede de saneamento na Avenida Florêncio dos 

Santos e Ruas Adjacentes, em Caxias”, pelo dono da obra. – SIMAS – Suspensão dos 

Trabalhos - Ratificação de Ato. 

 

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

Programa Reabilita + requerida por Diamantino Cordeiro Oliveira, na qualidade de 

administrador do condomínio do imóvel sito na Praceta Teresa Gomes, n.º 4 a 4 B, na 

freguesia da Falagueira-Venda Nova, na Amadora. - Reabilita + 39/2017. 

 

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

Programa Reabilita + requerida por Maria da Penha Zoppi, na qualidade de administradora 

do condomínio do imóvel sito na Rua D. João de Castro, n.º 1 e 3, tornejando para a Av. 

General Humberto Delgado, 21 e 21 A, na freguesia da Mina de Água, na Amadora. - 

Reabilita + 3/2018. 

 

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

a sanção disciplinar de suspensão de 90 (noventa) dias, suspensa pelo período de 2 (dois) 

anos, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 181.º, nos n.ºs 2 e 3 do 

artigo 182.º e no artigo 192.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, por violação 

dos deveres gerais de zelo e assiduidade. – Procedimento Disciplinar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aplicar a um trabalhador desta edilidade, a 

sanção disciplinar de multa, nos termos do disposto nas alíneas a), b) e d) do artigo 185.º e 

do n.º 2 do artigo 181.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, por violação dos 

deveres gerais de zelo e de obediência. – Procedimento Disciplinar. 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a aplicação de novos valores de renda de 

espaços não habitacionais, tendo por base a renda condicionada e contemplando a área e o 

valor base dos prédios edificados, que é atualizado anualmente em portaria, a aplicação de 

uma dedução de 40% para as situações em que a Câmara Municipal executa as obras 

imprescindíveis ao funcionamento do espaço, a aplicação de uma dedução de 70% para as 

situações em que o futuro arrendatário executa as obras imprescindíveis ao funcionamento 

do espaço e que os arrendatários que efetuarem as obras nos espaços que arrendarem, 

beneficiem do acerto de rendas. – Arrendamento de Espaços Não Habitacionais. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou nos termos do disposto nas alíneas k) e v) do n.º 

1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, bem como do n.º 1 do artigo 98.º do 

Código do Procedimento Administrativo, dar inicio ao procedimento administrativo de 

alteração do Regulamento Municipal de Atribuição de Habitação Municipal.- Regulamento 

Municipal de Atribuição de Habitação Municipal. 

 

No âmbito do protocolo de colaboração celebrado entre o Município da Amadora e a 

Comunidade Vida e Paz (CVP), foi aprovado uma comparticipação municipal anual, para dar 

continuidade ao apoio de pessoas em situação de sem-abrigo. – Protocolo de 

Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta de Acordo de Cooperação a 

celebrar entre o Município da Amadora e a Associação “Olhar com Saber”, bem como a 

respetiva comparticipação municipal, para prossecução do Projeto AmaSénior Bem-Estar. - 

Acordo de Cooperação. 

 

No âmbito das comparticipações municipais atribuídas aos projetos: Banco Municipal de 

Ajudas Técnicas, Sistema Telefónico de Assistência Permanente da Amadora (STAPA) e 

AmaSénior – Apoio Alimentar aos Fins-de-Semana e Feriados foi aprovado a atualização 

dos valores dos escalões, atendendo ao valor do IAS definido na Portaria n.º 21/2018 de 18 

de janeiro e a revisão anual do valor da comparticipação de acordo com a taxa de inflação. – 

Projetos População Sénior. 

 

 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para a Santa Casa 

da Misericórdia da Amadora (SCMA) no âmbito do protocolo celebrado entre o Município da  

Amadora e a SCMA, para dar continuidade ao Sistema Telefónico de Assistência 

Permanente da Amadora.- Sistema Telefónico de Assistência Permanente da Amadora. 

 

No âmbito do Projeto AmaSénior – Apoio Alimentar, foi pela Câmara Municipal aprovado a 

comparticipação financeira para a Fundação AFID Diferença (AFID), Sociedade Filarmónica 

Recreio Artístico e Apoio Social da Amadora – Quinta de São Miguel (SFRAA) e Santa Casa 

da Misericórdia da Amadora (SCMA), entidades parceiras do supramencionado projeto. - 

Projeto AmaSénior – Apoio Alimentar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição de uma comparticipação 

municipal para a Associação de Ténis de Lisboa, Federação de Andebol de Portugal, 

Associação de Futebol de Lisboa, Associação de Basquetebol de Lisboa e Federação 

Portuguesa de Esgrima, para a inscrição de atletas de clubes da Amadora em competições 

desportivas federadas 2017/2018. - Competições Desportivas Federadas. 

 


