ASSEMBLEIA MUNICIPAL
EDITAL N.º 10/2013

ANTÓNIO RAMOS PRETO, Presidente da Assembleia Municipal da Amadora, FAZ SABER QUE:

No uso da competência prevista na alínea b) do n.º 1 do Artigo 54.º da Lei 169/99, de 18 de setembro, na sua

atual redação, convoca a Assembleia Municipal da Amadora para a 3.ª Sessão Extraordinária de 2013, a

realizar no próximo dia 16 de maio de 2013, pelas 19,30 horas, no Auditório Municipal dos Paços do

Concelho.

Para constar e devidos efeitos se publica este Edital e outros de igual teor nos locais habituais.
Amadora, 06 de maio de 2013

O Presidente

António Ramos Preto
EDITAL N.º 11/2013

ANTÓNIO RAMOS PRETO, nos termos do n.º 1 do Art.º 91.º da Lei 169/99, de 18 de setembro, na sua

atual redação, faz público o teor das deliberações tomadas pela Assembleia Municipal da Amadora, na sua 3.ª
Sessão Extraordinária de 2013, realizada em 16 de maio de 2013:
1.

Aprovada por maioria a proposta da C.M.A. relativa a “Proc. 28452/08-AL – Alteração à Licença de

2.

Aprovada por maioria a proposta da C.M.A, relativa a “Mapa de Pessoal para 2013 – Alteração (Proposta

3.

Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa às “Estatutos dos Serviços

Obras de Edificação – Alteração e Ampliação – Revogação Parcial da Proposta n.º 231/2011 (Proposta n.º 134/2013)”.
n.º 133/2013)”.

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) – Alteração (Proposta n.º
143/2013)”.
4.

Aprovada por maioria a moção dos Grupos Municipais do PS e CDU relativa a “Contra o

5.

Reprovada por maioria a proposta do Grupo Municipal da CDU relativa a “Por um Museu da Banda

Encerramento das estações dos CTT no Município da Amadora: Por um serviço público de qualidade e proximidade”.

Desenhada, vinte e quatro anos depois do projeto banda desenhada na Amadora”.

Amadora, 17 de maio de 2013

O Presidente

António Ramos Preto

CÂMARA MUNICIPAL
REUNIÃO DE 02 DE MAIO 2013
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INFORMAÇÕES

O Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 68.192.899,43 €.

DELIBERAÇÕES

PROC. 28452/08-AL - ALTERAÇÃO À LICENÇA DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO – ALTERAÇÃO
E AMPLIAÇÃO – REVOGAÇÃO PARCIAL DA PROPOSTA N.º 231/2011.
Aprovada, por unanimidade.
1.

Revogar o ponto 1. da parte propositiva da deliberação de câmara de 20 de julho de 2011 (Proposta

n.º 231/2011), em que condiciona o deferimento do pedido de Alteração à Licença de Obras de Edificação à
permuta e apresentação de certidão da Conservatória de Registo Predial correspondente à cedência da área de

3.648,84 m2, a favor do domínio público.
2.

Condicionar o referido ato de deferimento, à cedência por parte da requerente, “Casa do Aposentado

dos Correios e Telecomunicações”, para o domínio público, de terreno com a área de 2.326,64 m2, a retirar

do prédio registado na 1.ª Conservatória do Registo Predial da Amadora sob o n.º 1358/19990506, inscrito na

matriz predial urbana sob o n.º 1087 e artigo 40.º B da matriz rústica, ambos da freguesia da Mina.
3.

Submeter à Assembleia Municipal da Amadora a presente deliberação para autorização da

integração, no domínio público, do terreno em questão, nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º

conjugado com a alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual
redação.

PROC. 121-PL/99 (REQ. 17621/13) – REQUERENTE: URBIDOISMIL – EMPREENDIMENTOS URBANOS, LDA. - ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/03 – TRANSFERÊNCIA DE
LOTES – RETIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.

1.

Retificar a deliberação tomada pelo Executivo a 3 de abril de 2013 (Proposta n.º 102/2013),

nos termos do artigo 148.º do Código de Procedimento Administrativo, e nos seguintes termos:

a) Renunciar às hipotecas voluntárias legalmente constituídas sobre o Lote 1 e o Lote 10, ao

abrigo do n.º 1 do artigo 731.º do Código Civil, para posterior cancelamento na competente
Conservatória ao abrigo do n.º 1 e n.º 2 do artigo 56.º do Código de Registo Predial;

b) Aceitar a doação por parte da URBIDOISMIL - Empreendimentos Urbanos, Lda., dos lotes

infra descritos:

bb) Lote 1 sito em O Arneiro do Cuco Dabeja, com área de lote e implantação de 348 m2, n.º

de pisos 5P+3C, n.º de fogos: 15 e Lote 10 sito em O Arneiro do Cuco Dabeja, com área de lote e
2

implantação de 344 m2, n.º de pisos 5P+2C, n.º de fogos: 15, ambos com hipoteca voluntária
registada sob o Ap. 45 de 31 de julho de 2003 e no valor global de 1.330.316,44 €.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO
DE

ATIVIDADES

MODIFICAÇÃO.

MUNICIPAIS)

E

ORÇAMENTO

ORDINÁRIO

DE

2013

–

5.ª

Aprovada, por maioria.

As alterações aos citados documentos previsionais de gestão (5.ª Modificação).
PROGRAMA “FÉRIAS SENIORES VETERANOS” - AMADORA 2013.
Aprovada, por unanimidade.
1.

A realização do Projeto Férias Seniores Veteranos 2013, nos termos constantes na informação n.º 93,

2.

Comparticipar na realização deste projeto, transferindo, para o efeito, a verba no montante total de

de 18.04.2013, do DEDS/DIS.

30.000,00 €, para a União de Reformados, Pensionistas e Idosos da Amadora, entidade gestora do projeto
Férias Seniores Veteranos 2013.

III FÓRUM SAÚDE & BEM-ESTAR.
Aprovada, por unanimidade.

O apoio à realização do III Fórum Saúde & Bem-Estar, bem como os recursos necessários ao
desenvolvimento da iniciativa e constantes da informação n.º 86, de 12.04.2013, do DEDS/DIS.

OBSERVATÓRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA – CONSTITUIÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.

A criação do Observatório Municipal de Segurança Rodoviária, bem como a respetiva Estrutura de Apoio e
Conselho Consultivo.

MAPA DE PESSOAL PARA 2013 – ALTERAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.

Nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º, conjugado com as alíneas b) e o) do n.º 2 do artigo 53.º,

ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua atual redação, submeter à aprovação da Assembleia

Municipal, a alteração ao mapa de pessoal, tendo os encargos emergentes da mesma já sido aprovados na
reunião da câmara municipal realizada em 17 de abril de 2013, com os seguintes fundamentos:

- Criação de 1 lugar na carreira Técnica Superior (área de formação em Economia) destinada a assegurar a
substituição de trabalhadora que passou a exercer funções noutro organismo da administração pública;
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- Criação de 2 lugares na carreira Técnica Superior (área de formação em informática/Sócio Cultural) a

ocupar por mobilidade interna por 2 trabalhadores em regime de C.T.I., habilitados com licenciatura
adequada para o exercício das referidas funções, sem necessidade de recurso a recrutamento externo;

- Criação de 1 lugar na carreira Técnica Superior (área de formação em Psicologia) a ocupar por mobilidade

interna por 1 trabalhador em regime de C.T.I., habilitado com licenciatura adequada para o exercício das
referidas funções, sem necessidade de recurso a recrutamento externo;

- Criação de 5 lugares de Assistentes Técnicos (área de formação em Contabilidade) de modo a acautelar

atempadamente a substituição de 1 Coordenadora e 2 Assistentes Técnicos em vias de aposentação, bem
como de 2 outras Assistentes Técnicas que passaram a exercer funções noutros organismos da Administração
Pública.

- Criação de 2 lugares de Assistente Operacional (área de Restauração) com vista a assegurar a substituição de

2 Assistentes Operacionais em vias de aposentação.

PROCESSO DISCIPLINAR (Nº 16/AG/12) INSTAURADO POR VIOLAÇÃO DOS DEVERES
DE ZELO, ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE.
Aprovada, por escrutínio secreto.

Aplicar à trabalhadora, identificada no 1.º considerando da proposta n.º 140/2013, e tendo em conta os factos
constantes do Relatório Final, a pena de demissão.

PROCESSO DISCIPLINAR (Nº 17/CT/12) INSTAURADO POR VIOLAÇÃO DO DEVER DE
CORREÇÃO.

Aprovada, por escrutínio secreto.
1.

Aplicar à trabalhadora, identificada no 1.º considerando da proposta n.º 141/2013, e tendo em conta

2.

Suspender a supra mencionada pena de repreensão escrita, pelo prazo de seis meses a contar da

os factos constantes do Relatório Final, a pena de repreensão escrita.

notificação, atento o disposto no Relatório Final.

CONCURSO PÚBLICO PARA “DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS ILEGAIS” –

EMPREITADA N.º 50/2012 – APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO.
Aprovada, por unanimidade.

A minuta contratual, referente à empreitada designada por “Demolições de construções e edifícios ilegais”.
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 09 DE MAIO 2013
DELIBERAÇÕES

ESTATUTOS DOS SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DOS
MUNICÍPIOS DE OEIRAS E AMADORA (SIMAS) – ALTERAÇÃO.
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Aprovada, por unanimidade.

Submeter as alterações aos Estatutos dos Serviços Intermuncipalizados de Água e Saneamento dos

Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), vertidos na deliberação n.º 217/2013 da Câmara Municipal de

Oeiras e no Parecer da ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, I.P., à aprovação da
Assembleia Municipal.

NOMEAÇÃO DAS COMISSÕES INSTALADORAS DAS FREGUESIAS NO ÂMBITO DA
REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DA AMADORA.

Aprovada, por maioria, tendo os representantes da Câmara Municipal nas freguesias do Município e no
âmbito das Comissões Instaladoras, sido aprovados por escrutínio secreto.

Nomear, as comissões instaladoras para cada uma das freguesias criadas, com a composição no disposto infra:

1.

FREGUESIA DAS ÁGUAS LIVRES

A. Membros dos órgãos deliberativo e executivo das respetivas freguesias e do município:
•
•
•
•
•
•
•
•

Membro da câmara municipal da Amadora;

Dois membros da assembleia municipal da Amadora;
Membro da junta de freguesia da Buraca;

Membro da junta de freguesia da Damaia;

Membro da junta de freguesia da Reboleira;

Membro da assembleia de freguesia da Buraca;

Membro da assembleia de freguesia da Damaia;

Membro da assembleia de freguesia da Reboleira.

B. Cidadãos eleitores, conforme resultados das últimas eleições para as assembleias de freguesia (9

eleitores que deverão ser distribuídos por cada uma das freguesias agora agregadas, ao caso 3 eleitores para
cada uma das freguesias). Aplicando-se o método de Hondt distribuem-se os cidadãos eleitores do seguinte
modo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Cidadão eleitor do PS da freguesia da Buraca;

Cidadão eleitor do PSD/CDS da freguesia da Buraca;
Cidadão eleitor da CDU da freguesia da Buraca;
Cidadão eleitor do PS da freguesia da Damaia;

Cidadão eleitor do PSD/CDS da freguesia da Damaia;

Cidadão eleitor da CDU da freguesia da Damaia;
Cidadão eleitor do PS da freguesia da Reboleira;

Cidadão eleitor do PSD/CDS da freguesia da Reboleira;
Cidadão eleitor do PS da freguesia da Reboleira.

C. A comissão instaladora terá, no total, a composição de 18 (dezoito) membros.
FREGUESIA DE ALFRAGIDE

A. Membros dos órgãos deliberativo e executivo das respetivas freguesias e do município:
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•
•
•
•
•
•

Membro da câmara municipal da Amadora;

Membro da assembleia municipal da Amadora;
Membro da junta de freguesia de Alfragide;
Membro da junta de freguesia da Buraca;

Membro da assembleia de freguesia de Alfragide;
Membro da assembleia de freguesia da Buraca.

B. Cidadãos eleitores, conforme resultados das últimas eleições para as assembleias de freguesia (6

eleitores que deverão ser distribuídos por cada uma das freguesias agora agregadas, ao caso 3 eleitores para
cada uma as freguesias). Aplicando-se o método de Hondt distribuem-se os cidadãos eleitores do seguinte
modo:

•
•
•
•
•
•

3.

Cidadão eleitor do PSD/CDS da freguesia de Alfragide;
Cidadão eleitor do PS da freguesia de Alfragide;

Cidadão eleitor do ASCPP da freguesia de Alfragide;
Cidadão eleitor do PS da freguesia da Buraca;

Cidadão eleitor do PSD/CDS da freguesia da Buraca;
Cidadão eleitor da CDU da freguesia da Buraca.

C. A comissão instaladora terá, no total, a composição de 12 (doze) membros.
FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL

A. Membros dos órgãos deliberativo e executivo das respetivas freguesias e do município:
•
•
•
•
•
•

Membro da câmara municipal da Amadora;

Membro da assembleia municipal da Amadora;
Membro da junta de freguesia de Alfornelos;
Membro da junta de freguesia da Brandoa;

Membro da assembleia de freguesia de Alfornelos;
Membro da assembleia de freguesia da Brandoa.

B. Cidadãos eleitores, conforme resultados das últimas eleições para as assembleias de freguesia (6

eleitores que deverão ser distribuídos por cada um das freguesias agora agregadas, ao caso 3 eleitores para

cada uma das freguesias). Aplicando-se o método de Hondt distribuem-se os cidadãos eleitores do seguinte
modo:

•
•
•
•
•
•

Cidadão eleitor do PS da freguesia de Alfornelos;

Cidadão eleitor do PSD/CDS da freguesia de Alfornelos;
Cidadão eleitor do PS da freguesia de Alfornelos;
Cidadão eleitor do PS da freguesia da Brandoa;

Cidadão eleitor do PS da freguesia da Brandoa;

Cidadão eleitor da CDU da freguesia da Brandoa.

C. A comissão instaladora terá, no total, a composição de 12 (doze) membros.
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4.

FREGUESIA DA FALAGUEIRA/VENDA NOVA

A. Membros dos órgãos deliberativo e executivo das respetivas freguesias e do município:
•
•
•
•
•
•

Membro da câmara municipal da Amadora;

Membro da assembleia municipal da Amadora;
Membro da junta de freguesia da Falagueira;

Membro da junta de freguesia da Venda Nova;

Membro da assembleia de freguesia da Falagueira;

Membro da assembleia de freguesia da Venda Nova.

B. Cidadãos eleitores, conforme resultados das últimas eleições para as assembleias de freguesia (6

eleitores que deverão ser distribuídos por cada uma das freguesias agora agregadas, ao caso 3 eleitores para
cada uma das freguesias). Aplicando-se o método de Hondt distribuem-se os cidadãos eleitores do seguinte
modo:

•
•
•
•
•
•

5.

Cidadão eleitor do PS da freguesia da Falagueira;

Cidadão eleitor da CDU da freguesia da Falagueira;
Cidadão eleitor do PS da freguesia de Falagueira;

Cidadão eleitor do PS da freguesia da Venda Nova;

Cidadão eleitor do PS da freguesia da Venda Nova;

Cidadão eleitor do PSD/CDS da freguesia da Venda Nova;

C. A comissão instaladora terá, no total, a composição de 12 (doze) membros.
FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA

A. Membros dos órgãos deliberativo e executivo das respetivas freguesias e do município:
•
•
•
•
•
•

Membro da câmara municipal da Amadora;

Membro da assembleia municipal da Amadora;
Membro da junta de freguesia da Mina;

Membro da junta de freguesia de São Brás;
Membro da junta de freguesia da Mina;

Membro da assembleia de freguesia de São Brás;

B. Cidadãos eleitores, conforme resultados das últimas eleições para as assembleias de freguesia (6

eleitores que deverão ser distribuídos por cada uma das freguesias agora agregadas, ao caso 3 eleitores para
cada uma das freguesias). Aplicando-se o método de Hondt distribuem-se os cidadãos eleitores do seguinte
modo:

•
•
•
•
•

Cidadão eleitor do PS da freguesia da Mina;

Cidadão eleitor do PSD/CDS da freguesia da Mina;
Cidadão eleitor do PS da freguesia da Mina;

Cidadão eleitor do PS da freguesia de São Brás;

Cidadão eleitor do PSD/CDS da freguesia de São Brás;
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•

6.

Cidadão eleitor do PS da freguesia de São Brás.

C. A comissão instaladora terá, no total, a composição de 12 (doze) membros.
FREGUESIA DA VENTEIRA

A. Membros dos órgãos deliberativo e executivo das respetivas freguesias e do município:
•
•
•
•
•
•

Membro da câmara municipal da Amadora;

Membro da assembleia municipal da Amadora;
Membro da junta de freguesia da Reboleira;
Membro da junta de freguesia da Venteira;

Membro da assembleia de freguesia da Reboleira;

Membro da assembleia de freguesia da Venteira.

B. Cidadãos eleitores, conforme resultados das últimas eleições para as assembleias de freguesia (6

eleitores que deverão ser distribuídos por cada uma das freguesias agora agregadas, ao caso 3 eleitores para
cada uma das freguesias). Aplicando-se o método de Hondt distribuem-se os cidadãos eleitores do seguinte
modo:

•
•
•
•
•
•

Cidadão eleitor do PS da freguesia da Reboleira;

Cidadão eleitor do PSD/CDS da freguesia da Reboleira;
Cidadão eleitor do PS da freguesia da Reboleira;
Cidadão eleitor do PS da freguesia da Venteira;

Cidadão eleitor do PSD/CDS da freguesia da Venteira;
Cidadão eleitor do PS da freguesia da Venteira.

C. A comissão instaladora terá, no total, a composição de 12 (doze) membros.
REUNIÃO DE 15 DE MAIO 2013
INFORMAÇÕES

O Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:

. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 65.616.642,09 €.

. O Gabinete da Vereadora Rita Madeira, informa o Senhor Presidente da impossibilidade da mesma

comparecer nas Reuniões de Câmara agendadas de 13 a 17 de maio, pelo que solicita, de acordo com os
previstos nos artigos 78.º e 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, que seja

assegurada a sua substituição.
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. Processo

Despachados pelo Sr. Vereador em abril de 2013

9

. Processo

Despachados pelo Diretor do DAU em abril de 2013
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O Vereador Gabriel de Oliveira deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:

. Receita relativa a Publicidade, referente ao mês de março 2013, no valor de 39.695,40 €;
. Receita relativa a Juros de Mora - Publicidade, referente ao mês de março 2013, no valor de 198,37 €;
. Receita relativa a Averbamentos - Publicidade, referente ao mês de março 2013, no valor de 5,84 €;
. Receita relativa a Plantas/Fichas Técnicas/Averbamentos - Particulares, referente ao mês de março

2013, no valor de 568,80 €;

. Receita relativa a Plantas/Fichas Técnicas/Averbamentos - Empresas, referente ao mês de março

2013, no valor de 1.706,81 €;

. Receita relativa a Licenças de Construção/Admissão Comunicação Prévia/Alterações - Empresas,

referente ao mês de março 2013, no valor de 12.731,62 €;

. Receita relativa a Licenças de Construção/Admissão Comunicação Prévia/Alterações - Particulares,

referente ao mês de março 2013, no valor de 371,16 €;

. Receita relativa a Licenças de Utilização - Particulares, referente ao mês de março 2013, no valor de

157,24 €;

. Receita relativa a Licenças de Utilização - Empresas, referente ao mês de março 2013, no valor de

60.322,71 €;
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. Receita relativa a Licenças de Táxi, referente ao mês de março 2013, no valor de 94,41 €;

. Relação de Licenças de Utilização, referentes ao mês de março 2013 (n. ºs 18, 19, 21 e 22);
. Relação de Licenças de Restauração, referentes ao mês de março 2013 (n. ºs 16 e 20);
. Relação de Licenças à Fração, referentes ao mês de março 2013 (n. º 17);
O Vereador Eduardo Rosa deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:

. Receita relativa a Ocupação de Via Pública, referente ao mês de março 2013, no valor de 9.125,82 €;
. Receita relativa a Ocupação de Via Pública – Juros de Mora, referente ao mês de março 2013, no valor

de 84,31 €;

. Receita relativa a Ocupação de Via Pública – Averbamentos, referente ao mês de março 2013, no valor

de 5,84 €;

O Vereador António Carixas deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:

. Receita relativa a Horários de Funcionamento, referente ao mês de março 2013, no valor de 453,06 €;
. Receita relativa a Vendedores Ambulantes, referente ao mês de março 2013, no valor de 7,47 €;

DELIBERAÇÕES

PERMUTA DE TERRENOS ENTRE O MUNICÍPIO DA AMADORA E A SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DA AMADORA – ATUALIZAÇÃO DE VALORES DOS TERRENOS.
Aprovada, por unanimidade.

Os valores dos terrenos identificados na proposta n.º 145/2013, obtido com recurso ao coeficiente de
desvalorização da moeda para efeitos de correção monetária dos valores de aquisição dos referidos bens
imóveis, estabelecidos pela Portaria n.º 401/2012, de 06 de dezembro de 2012, fixando-os da seguinte forma:
a)

Parcela de terreno a ceder pela Santa Casa da Misericórdia da Amadora para o Município da

b)

Parcela de terreno a ceder pelo Município da Amadora para a Santa Casa da Misericórdia da

Amadora no montante de 1.249.756,81 €;
Amadora no montante de 916.613,13 €

CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO BOLETIM
MUNICIPAL – RELATÓRIO FINAL – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO
CONTRATO.

Aprovada, por maioria.
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1.

O Relatório Final elaborado pelo Júri do procedimento;

2.

Adjudicar à concorrente ANCESTRA, INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA., A Prestação de Serviços de

Impressão do Boletim Municipal “Amadora Sempre em Movimento”, pelo preço total de 170.400,00 €, ao qual
acrescerá IVA à taxa legal em vigor;
3.

A minuta do contrato.

CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL TERRESTRE –
PARECER PRÉVIO VINCULATIVO E ABERTURA DE PROCEDIMENTO.
Aprovada, por unanimidade.
1.

Emitir competente parecer prévio vinculativo sem redução remuneratória, para a celebração do

contrato de Prestação de Serviços de Comunicações Móveis Terrestres (SMT), nos termos do regime
excecional previsto na alínea a) do n.º 6 do Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro;
2.

Proceder à abertura de Concurso Público para a Prestação de Serviços de Comunicações Móveis

Terrestres, com cedência de equipamentos, ao Município da Amadora, com o preço base de 190.000,00 €
(acrescidos do IVA, à taxa legal em vigor), com publicitação do respetivo anúncio no Diário da República;
3.

As peças do procedimento, designadamente, o programa e o caderno de encargos;

4.

A composição do Júri:
Membros efetivos:

Presidente: Inês Daniela Costa,

1.º Vogal Efetivo: Ricardo Madeira Simões (que substitui a presidente nas faltas e impedimentos),

2.º Vogal Efetivo: Francisco Cruz,
Membros suplentes:

1.ª Vogal Suplente: Anabela Mendes,
2.º Vogal: José Gaspar.

5.

Delegar no Júri as competências para a realização da audiência prévia dos concorrentes e para

prestação de esclarecimentos.

ABATE AO PATRIMÓNIO MÓVEL MUNICIPAL – VIATURA RENAULT PB-49-05.

Aprovada, por unanimidade.

O abate ao Património Móvel Municipal, do equipamento identificado, na informação n.º 21208/13, do
G.G.P..
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ABATE AO PATRIMÓNIO MÓVEL MUNICIPAL – VIATURA CITROEN XANTIA 96-49-FG.
Aprovada, por unanimidade.

O abate ao Património Móvel Municipal, do equipamento identificado, na informação n.º 21240/13, do
G.G.P..

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DA

AMADORA, FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA, SFRAA - QUINTA DE SÃO MIGUEL E A

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA NO ÂMBITO DO PROJETO AMASÉNIOR
- APOIO ALIMENTAR A IDOSOS AOS FINS-DE-SEMANA E FERIADOS.
Aprovada, por unanimidade.
1.

Revogar o Protocolo de Colaboração celebrado a 15 de junho de 2009 entre a Autarquia e a

Fundação Afid Diferença SFRAA – Quinta de S. Miguel e Sta. Casa da Misericórdia da Amadora, no âmbito
do Projeto “Amasénior” Apoio Alimentar aos fins-de-semana e feriados.
2.

A minuta de Protocolo de Colaboração, a celebrar entre o Município da Amadora e a Fundação Afid

Diferença, SFRAA – Quinta de S. Miguel e Sta. Casa da Misericórdia da Amadora, no âmbito do Projeto
“Amasénior” Apoio Alimentar aos fins-de-semana e feriados.

PROGRAMA “FÉRIAS NA CIDADE - 2013”.
Aprovada, por unanimidade.
1.

A realização do Projeto “Férias na Cidade – 2013” – Programa de Ocupação de Tempos Livres, bem

como os recursos logísticos e financeiros necessários ao desenvolvimento do Projeto e constantes da
informação n.º 37354, de 07.05.2013, do DEDS/DD.
2.

A tabela de comparticipações, nos termos propostos na informação dos serviços.

3.

Que a proposta fique sujeita a posterior cabimentação.

TORNEIO DE ESGRIMA JOSÉ GUIMARÃES – CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO.
Aprovada, por unanimidade.
1.

O apoio à realização do Campeonato Nacional Absoluto de Florete e Sabre, masculino e feminino – 2013, bem

como os recursos necessários e constantes da informação n.º 35452, de 02.05.2013, do DEDS/DD.
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2.

A Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município e a

3.

Atribuir a verba no valor global de 3.600,00 €, à Academia de Esgrima João Gomes, para fazer face

Academia de Esgrima João Gomes.

aos custos de organização do referido eventos, nos termos da informação dos serviços.

PROC. 164-PL/01 – REQUERENTE: MOINHOS DE VILA CHÃ – ACTIVIDADES
IMOBILIÁRIAS, LDA. – REDUÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA.
Aprovada, por unanimidade.
1.

A redução do montante da caução relativa às obras de urbanização, tituladas pelo Alvará de

2.

Dar conhecimento do teor da presente deliberação ao Banco Espírito Santo e à requerente.

Loteamento n.º 2/03, para o valor, a reter/manter, de 1.117.673,26 €.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE MAIO 2013
DELIBERAÇÕES

EMISSÃO DE LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO PARA POSTO DE ABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL.

Aprovada, por maioria.

A emissão, por um prazo de 60 dias, da licença provisória de exploração do posto de abastecimento de

combustíveis sito na Av. Carlos Cumbre Tavares, na Damaia, ficando prejudicada a prática de ato final que

decida o pedido de autorização de utilização formulado através do requerimento n.º 12935/2013, de 14 de
fevereiro de 2013, o qual apenas deverá ser praticado após o decurso do prazo concedido para a exploração
provisória do posto de abastecimento de combustíveis, no sentido de deferimento ou de indeferimento
consoante tenho sido dado, ou não, cumprimento à condicionante constante da Cláusula Quarta do
Protocolo celebrado em 28 de maio de 2010, nomeadamente a execução do Parque Urbano ou, em
alternativa, prestação integral de caução que assegure a sua execução.

CLDS + - PROPOSTA DE ENTIDADE COORDENADORA LOCAL DE PARCERIA E
DESIGNAÇÃO DE COORDENADOR.
Aprovada, por unanimidade.

A designação da Santa Casa da Misericórdia da Amadora como Entidade Coordenadora Local da Parceira, no

âmbito do Desenvolvimento do CLDS + na freguesia da Venda Nova, Amadora, assim como o respetivo

Coordenador técnico do CLDS +, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 124/DIS, de
10.05.2013, do DEDS/DIS.
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ADESÃO DO MUNICÍPIO DA AMADORA À ASOCIACIÓN RED CIVINET ESPAÑA Y
PORTUGAL.

Aprovada, por unanimidade.
1.

A adesão do Município da Amadora à Asociación Red Civinet España y Portugal;

2.

Os Estatutos da Asociación Red Civinet España y Portugal;

3.

Submeter a proposta à Assembleia Municipal para autorização.

LOTEAMENTO MUNICIPAL DA AV. DR. TEÓFILO CARVALHO DOS SANTOS, SITO NAS
FREGUESIAS DA DAMAIA E DA REBOLEIRA – ALTERAÇÃO E DISCUSSÃO PÚBLICA.
Aprovada, por unanimidade.
1.

Submeter a discussão pública, a alteração dos limites iniciais do Alvará de Loteamento n.º 3/2003, no

sentido de retirar da área de intervenção a parcela de terreno denominada de C1, doada ao Município, através

de escritura celebrada a 07 de agosto de 2003, descrita sob o n.º 01217/150604, na Conservatória do Registo
Predial da Amadora, sendo anexada a aludida parcela de terreno com 3.790,00 m2, a uma outra parcela de

terreno, com 23.106,95 m2, a retirar da Ex Estrada Militar, descrita sob o n.º 00610/210905, na identificada
Conservatória, para constituir uma área total de 26.896,95 m2, objeto de loteamento municipal;
2.

Apreciar e submeter a discussão pública, o reformulado projeto de loteamento de iniciativa

municipal, sito na Avenida Dr. Teófilo Carvalho dos Santos.

REUNIÃO DE 29 DE MAIO 2013
INFORMAÇÕES

O Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:

. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 63.009.436,88 €.

O Vereador Gabriel de Oliveira deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:

. Receita relativa a Publicidade, referente ao mês de abril 2013, no valor de 6.539,02 €;

. Receita relativa a Publicidade – Juros de Mora, referente ao mês de abril 2013, no valor de 123,13 €;
. Receita relativa a Averbamentos de Publicidade, referente ao mês de abril 2013, no valor de 11,68 €;
. Receita relativa a Plantas – Averbamentos – Fichas Técnicas - Particulares, referente ao mês de abril

2013, no valor de 782,97 €;
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. Receita relativa a Plantas – Averbamentos – Fichas Técnicas - Empresas, referente ao mês de abril

2013, no valor de 2.334,82 €;

. Receita relativa a Licenças de Construção – Alterações – Prorrogação de Prazo - Empresas, referente

ao mês de abril 2013, no valor de 624,27 €;

. Receita relativa a Licenças de Construção – Alterações – Prorrogação de Prazo - Particulares,

referente ao mês de abril 2013, no valor de 1.423,48 €;

. Receita relativa a Licenças de Utilização - Particulares, referente ao mês de abril 2013, no valor de

2.142,36 €;

. Receita relativa a Licenças de Utilização - Empresas, referente ao mês de abril 2013, no valor de 1.114,67 €;
. Receita relativa a Licenças de Táxis, referente ao mês de abril 2013, no valor de 62,94 €;

. Relação de Licenças de Alterações, referentes ao mês de abril 2013 (n. ºs 05);
. Relação de Licenças de Construção, referentes ao mês de abril 2013 (n. ºs 04 e 06);
. Relação de Licenças de Utilização, referentes ao mês de abril 2013 (n. ºs 24 e 25);
. Relação de Licenças de Utilização de Estabelecimento, referentes ao mês de abril 2013 (n. ºs 23);
O Vereador Eduardo Rosa deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:
. Receita relativa a Ocupação da Via Pública, referente ao mês de abril 2013, no valor de 10.442,02 €;
. Receita relativa a Ocupação da Via Pública – Juros de Mora, referente ao mês de abril 2013, no valor de
77,02 €;

. Receita relativa a Cemitérios – Averbamento de Alvará, referente ao mês de abril 2013, no valor de 5,84;
O Vereador António Carixas deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:
. Receita relativa a Horários de Funcionamento, referentes ao mês de abril 2013, no valor de 469,84 €;
. Receita relativa a Vendedores Ambulantes, referentes ao mês de abril 2013, no valor de 11,75 €;
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DELIBERAÇÕES

PROC. 48264/11-PL – REQUERENTE: REN – REDE ELECTRICA NACIONAL, S.A. –
LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO E OBRAS DE URBANIZAÇÃO –
DISCUSSÃO PÚBLICA.

Aprovada, por unanimidade.

Submeter a discussão pública, o pedido de licenciamento da operação de loteamento, através de edital, por

um período de 30 dias.

PROJETO AMASÉNIOR – APOIO ALIMENTAR A IDOSOS.
Aprovada, por unanimidade.

A descentralização de verba no montante global de 9.600,00 €, para a instituições envolvidas no projeto

AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos, de acordo com a informação n.º 100/DIS, de 14.05.2013, do
DEDS/DIS, e para assegurar o funcionamento do projeto nos meses maio e junho de 2013.

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – PROJETO “SAD PARA TODOS” –
TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA PARCEIROS.
Aprovada, por unanimidade.

A descentralização de verba no montante global de 25.599,60 €, para a instituições envolvidas no projeto
SAD para todos – referente aos meses de fevereiro a julho de 2013, de acordo com a informação n.º
121/DIS, 14.05.2013, do DEDS/DIS.

CONCURSO PÚBLICO PARA “REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS DIVERSOS” – EMPREITADA
N.º 8/13 – APROVAÇÃO DE MINUTA DO CONTRATO.
Aprovada, por unanimidade.

A minuta contratual, referente à empreitada designada por “Reposição de Pavimentos Diversos”.
REQUERIMENTO N.º 33292/13 – REQUERENTES: BERNARDINO DA COSTA RODRIGUES

E MARIA PALMIRA DAS DORES JESUS COSTA – AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE

COMPARTES DO PRÉDIO RÚSTICO, SITO NA FREGUESIA DA MINA – PEDIDO DE
PARECER.

Aprovada, por unanimidade.

Emitir parecer favorável à ampliação do número de compartes do prédio rústico inscrito na matriz da

freguesia da Mina, sob o artigo 14, secção C, conforme informação n.º 123/13, da Divisão Jurídico e
Administração do Departamento de Administração Urbanística.

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA –

ATRIBUIÇÃO DE VERBA PARA EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, NO
ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL.
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Aprovada, por unanimidade.
1.

O pagamento da verba de 20.186,26 €, com IVA incluído à taxa legal, correspondente ao valor total

2.

Que a despesa seja cabimentada numa próxima reunião onde estará agendado o respetivo reforço

da aquisição do equipamento de proteção individual descrito na informação n.º 02/VER/2013.

orçamental.

16.ª EDIÇÃO PRÉMIO LITERÁRIO ORLANDO GONÇALVES.
Aprovada, por unanimidade.
1.

As Normas de Concurso, minuta do Aviso Público e o Calendário da 16.ª Edição do Prémio

2.

Os custos inerentes à realização da referida iniciativa, no valor de 9.987,98 €.

Literário Orlando Gonçalves.

ACORDO TRIPARTIDO A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA, A
DGARTES E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO ALOÉS – APROVAÇÃO DA MINUTA.
Aprovada, por unanimidade.

A minuta de Acordo Tripartido, a celebrar entre a Secretaria de Estado da Cultura, através da Direção Geral
das Artes, o Município da Amadora e a Associação Cultural Teatro dos Aloés, no âmbito da promoção e
consolidação da atividade teatral e relativa ao ano 2013.

COMEMORAÇÕES DO XXXIV ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO – CONSTITUIÇÃO DO
GRUPO DE TRABALHO E DA COMISSÃO MUNICIPAL.
Aprovada, por unanimidade.
1.

Constituir uma Comissão Municipal para promover as Comemorações do XXXIV Aniversário do

2.

Que aquela Comissão seja constituída pelo Presidente da Câmara Municipal da Amadora, o Vereador

3.

Constituir um Grupo de Trabalho que colabore cm a referida Comissão, com a seguinte composição:

Município.

do pelouro da Cultura e um Vereador de cada força política representada na Câmara Municipal.
- Dr. Luis Vargas (DEDS)

- Dra. Paula Maçaneiro (GIRP)
- Dra. Vanda Santos (DIC)

- Dr. nuno Trancoso (DD)
4.

- Dr. Pedro Simões (Coordenador Animação Cultural)

Convidar a participar na referida comissão, o Presidente da Assembleia Municipal da Amadora, um

membro de cada força política representada naquele órgão municipal e os Presidentes de Junta de Freguesia.
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DESPACHOS
DESPACHO N.º 10/P/2013

Determina a alínea a) do n.º 1 do artigo 73 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações

introduzidas pela n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, que nos municípios com mais de 100 000 eleitores – caso do
Município da Amadora – o Presidente da Câmara pode constituir um Gabinete de Apoio Pessoal composto
por um Chefe de Gabinete, dois Adjuntos e dois Secretários.

Mais determina o n.º 4 do artigo 74.º da Lei 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, que o pessoal que compõe os gabinetes de apoio pessoal que forem
funcionários da administração central ou local são providos em regime de comissão de serviço.

Através do Despacho 07/P/2010, de 15 de abril de 2010, foi constituído o Gabinete de Apoio Pessoal do
Presidente da Câmara com a respetiva composição.
Assim sendo, determino:

A exoneração do cargo de adjunto do gabinete de apoio pessoal da Presidência da Câmara Municipal da
Amadora o Sr. João Paulo da Cruz António, licenciado em Gestão e Administração Pública.
A nomeação como adjunto o Sr. José Agostinho Marques – Engenheiro Mecânico.
Este Despacho produz efeitos a contar da data de 01 de maio de 2013
Amadora, 06 de maio de 2013

O Presidente

Joaquim Moreira Raposo
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