ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EDITAL
Número: 25/2015
Joaquim Moreira Raposo, Presidente da Assembleia Municipal da Amadora, nos termos do n.º 1
do Artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, faz público o teor das deliberações tomadas
pela Assembleia Municipal da Amadora, na sua 7.ª Sessão Extraordinária de 2015, realizada 04 de
dezembro de 2015:
1. Aprovada por unanimidade a proposta apresentada por todos os Grupos Municipais relativa a
“Voto de Pesar pelos Atentados de Paris, de Beirute e de Nínive” (Voto de Pesar 13/AMA/2015)”;
2. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “GESTUG n.º 53342/15 – Cedência
de Terrenos para o Domínio Público Municipal, sitos na Freguesia da Encosta do Sol (PUAZN)
(Proposta n.º 642/2015)”;
3. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências na Freguesia da Encosta do Sol (Projeto Jardim Seguro) (Proposta n.º
643/2015)”;
4. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências na Freguesia da Falagueira-Venda Nova (Projeto Jardim Seguro)
(Proposta n.º 644/2015)”;
5. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências na Freguesia da Mina de Água (Projeto Jardim Seguro) (Proposta n.º
645/2015)”;
6. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências na Freguesia da Venteira (Projeto Jardim Seguro) (Proposta n.º
646/2015)”;
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7. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências Celebrado com a Freguesia de Águas Livres (Espaços de Jogo e
Recreio) – Aditamento n.º 1 (Proposta n.º 647/2015)”;
8. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências Celebrado com a Freguesia de Alfragide (Espaços de Jogo e Recreio) –
Aditamento n.º 1 (Proposta n.º 648/2015)”;
9. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências Celebrado com a Freguesia da Encosta do Sol (Espaços de Jogo e
Recreio) – Aditamento n.º 1 (Proposta n.º 649/2015)”;
10. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências Celebrado com a Freguesia da Falagueira – Venda Nova (Espaços de
Jogo e Recreio) – Aditamento n.º 2 (Proposta n.º 650/2015)”;
11. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências Celebrado com a Freguesia da Mina de Água (Espaços de Jogo e
Recreio) – Aditamento n.º 2 (Proposta n.º 651/2015)”;
12. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências Celebrado com a Freguesia da Venteira (Espaços de Jogo e Recreio) –
Aditamento n.º 1 (Proposta n.º 663/2015)”;
13. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Contratos Interadministrativos
de Delegação de Competências Celebrados com as Freguesias do Município (Calçadas) –
Aditamento n.º 1 (Proposta n.º 652/2015)”;
14. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Acordos de Execução de
Delegação de Competências Celebrados com as Freguesias de Águas Livres, Encosta do Sol,
Falagueira-Venda Nova e Mina de Água (Feiras e Mercados) – Aditamento n.º 1 (Proposta n.º
653/2015)”;
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15. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Acordos de Execução de
Delegação de Competências Celebrados com a Freguesia de Águas Livres (Espaços Verdes) –
Aditamento n.º 2 (Proposta n.º 654/2015)”;
16. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Acordos de Execução de
Delegação de Competências Celebrados com a Freguesia de Alfragide (Espaços Verdes) –
Aditamento n.º 2 (Proposta n.º 655/2015)”;
17. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Acordos de Execução de
Delegação de Competências Celebrados com a Freguesia da Encosta do Sol (Espaços Verdes) –
Aditamento n.º 2 (Proposta n.º 656/2015)”;
18. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Acordos de Execução de
Delegação de Competências Celebrados com a Freguesia da Falagueira – Venda Nova (Espaços
Verdes) – Aditamento n.º 2 (Proposta n.º 657/2015)”;
19. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Acordos de Execução de
Delegação de Competências Celebrados com a Freguesia da Mina de Água (Espaços Verdes) –
Aditamento n.º 2 (Proposta n.º 658/2015)”;
20. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Acordos de Execução de
Delegação de Competências Celebrados com a Freguesia da Venteira (Espaços Verdes) –
Aditamento n.º 2 (Proposta n.º 659/2015)”;

Amadora, 07 de dezembro de 2015
O Presidente
Assinatura Ilegível
Joaquim Moreira Raposo
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015
INFORMAÇÕES
A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:
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. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 72.199.416,29 €.

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE LUIS FILIPE OLIVEIRA LOPES.

Aprovado, por unanimidade.
1. O Voto de Pesar pela Morte de Luís Filipe Oliveira Lopes;

2. Endereçar à Família enlutada cópia do documento aprovado.

DELIBERAÇÕES
AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA – CONVITE AO ABRIGO DO
ACORDO QUADRO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DA ESPAP, I.P. – MINUTA DO
CONTRATO – RATIFICAÇÃO.

Aprovada, por unanimidade.
Ratificar, o despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara a 24 de novembro do ano em
curso e através do qual aprovou e autorizou a minuta de contrato, a celebrar com a empresa Clece
– Sucursal em Portugal S.A., entidade adjudicatária do procedimento por ajuste direto para a
prestação de serviços de higiene e limpeza com convite ao abrigo do acordo quadro para a
prestação de serviços de higiene e limpeza da eSPap (AQ-HL 2015).

SIMAS – ALIENAÇÃO DE BENS INFORMÁTICOS – RATIFICAÇÃO.

Aprovada, por unanimidade.
Ratificar o ato praticado pelo Conselho de Administração dos SIMAS e relativo à alienação dos
bens informáticos constantes na listagem da informação n.º 18/2015/SPS/Divisão de
Contabilidade daqueles serviços Intermunicipalizados.
SIMAS – ALIENAÇÃO DE BENS LABORATORIAIS – RATIFICAÇÃO.

Aprovada, por unanimidade.
Ratificar o ato praticado pelo Conselho de Administração dos SIMAS e relativo à alienação dos
bens laboratoriais constantes na listagem da informação n.º 16/2015/SPS/Divisão de
Contabilidade daqueles serviços Intermunicipalizados.

SIMAS – ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS – RATIFICAÇÃO.

Aprovada, por unanimidade.
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Ratificar o ato praticado pelo Conselho de Administração dos SIMAS, através do qual aprovou a
atualização de preços do laboratório de análises da Divisão de Laboratório de Análises e
constantes da listagem da informação n.º 24-DLA/2015 de 2 de julho.

SIMAS – 6.ª ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2015 – PPI, ORÇAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES E DE
CAPITAL – RATIFICAÇÃO.

Aprovada, por maioria.
1. Ratificar o ato praticado pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de
Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), através do qual aprovou a 6.ª
alteração ao Orçamento de 2015 – PPI, Orçamento das Despesas Correntes e de Capital, no valor
de 147.500,00 €;

2. Dar conhecimento do teor da presente proposta à Assembleia Municipal.

SIMAS – PROCEDIMENTO PARA CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DESTINADA À
REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES DOMÉSTICAS E UNITÁRIAS NO CONCELHO DA AMADORA, PARA
OS ANOS DE 2015 A 2017 – MINUTA DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO.

Aprovada, por unanimidade.
Ratificar o ato do Conselho de Administração dos SIMAS, através do qual aprovou a minuta do
contrato a celebrar com a empresa “Mafragua, Lda.” no âmbito da empreitada destinada à
remodelação/ampliação de redes domésticas e unitárias no Concelho da Amadora e para os anos
de 2015 a 2017.
SIMAS – PROCEDIMENTO PARA CONCURSO PÚBLICO, PARA A EMPREITADA DESTINADA À SUBSTITUIÇÃO
DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZMC REBOLEIRA NORTE, NO CONCELHO DA AMADORA –
MINUTA DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO.

Aprovada, por unanimidade.
Ratificar o ato do Conselho de Administração dos SIMAS, através do qual aprovou a minuta do
contrato a celebrar com a empresa “António Filipe Teodósio & C.ª, Lda.” no âmbito da empreitada
destinada à substituição de redes de abastecimento de água na ZMC Reboleira Norte, no concelho
da Amadora.
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CONCURSO PÚBLICO PARA A REALIZAÇÃO DE PODAS E ABATES DE ÁRVORES DE ALINHAMENTO –
PARECER PRÉVIO VINCULATIVO E ABERTURA DE PROCEDIMENTO.

Aprovada, por unanimidade.
1. Emitir parecer prévio vinculativo à celebração de contrato de aquisição de serviços de poda e
abate de árvores de alinhamento, com o preço base de 83.000,00 € (+IVA, à taxa legal em vigor);
2. Aprovar:
2.1 A abertura de procedimento de Concurso Público para a aquisição da prestação de serviços de
poda e abate de árvores de alinhamento, pelo preço máximo de 83.000,00 € (+IVA, à taxa legal em
vigor);
2.2 As peças do concurso, nomeadamente, o programa e respetivo caderno de encargos;
2.3 A seguinte composição do júri:
Membros efetivos:
Presidente: Inês Daniela Costa;
1.º Vogal: Arquiteto Manuel Gonçalves (que substitui a presidente nas suas faltas ou
impedimentos);
2.º Vogal: Arquiteta Ângela Santos.

Membros suplentes:
1.º Vogal: Arquiteta Celeste Batista;
2.º Vogal: Dr.ª Anabela Mendes;
Um elemento da Divisão de Aprovisionamento para secretariar o júri.

2.4 A delegação no Júri das competências para a realização da audiência prévia dos concorrentes e
para a prestação de esclarecimentos.

CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO PARA “VIDEOVIGILÂNCIA – EXECUÇÃO DE
INFRAESTRUTURAS DE FIBRA ÓTICA” - EMPREITADA N.º 27/2015 – RETIFICAÇÃO AO PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA (CONVITE).

Aprovada, por maioria.
A alteração ao prazo para apresentação de propostas, de 10 para 30 dias, a constar no convite a
enviar aos candidatos qualificados, no âmbito do concurso limitado por prévia qualificação para a
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empreitada n.º 27/2015 designada por Videovigilância – Execução da Infraestrutura de Fibra Ótica
e nos termos da ata elaborada pelo respetivo júri, retificando desta forma o Anexo I do Programa
do Procedimento.

CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO PARA “VIDEOVIGILÂNCIA – EXECUÇÃO DE
INFRAESTRUTURAS DE FIBRA ÓTICA” - EMPREITADA N.º 27/2015 – RELATÓRIO FINAL DA FASE DE
QUALIFICAÇÃO.

Aprovada, por maioria.
O relatório final eldorado pelo júri do concurso limitado por prévia qualificação para a empreitada
n.º 27/2015 designada por Videovigilância – Execução da infraestrutura de Fibra Ótica, datado de
25 de novembro de 2015 e através do qual propõe a qualificação do candidato SICE Portugal –
Sociedade Ibérica de Construcciones Elétricas.
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A CONTRATAÇÃO, EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM
FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, DE ASSISTENTES OPERACIONAIS – ÁREA DE
CONDUÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS ESPECIAIS.

Aprovada, por unanimidade.
1. A proposta de abertura de procedimento concursal.

2. Tendo em conta os princípios da racionalização e eficiência que devem presidir à atividade

municipal, que seja, desde já, autorizado o recurso ao recrutamento excecional destinado a
candidatos que não possuam uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado
previamente constituída, perante a verificação das condições legalmente exigidas para o efeito.
3. Que a presente proposta seja remetida pelo órgão executivo ao órgão deliberativo para

competente autorização.
PROCEDIMENTO DE RECRUTAMENTO PARA PROVIMENTO DO CARGO, DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º
GRAU, DE CHEFE DO SERVIÇO MUNICIPAL DA PROTEÇÃO CIVIL – COMPOSIÇÃO DO JÚRI.

Aprovada, por unanimidade.
1. A proposta de composição do Júri do procedimento de recrutamento para provimento do
cargo, de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe do SMPC da Câmara Municipal da Amadora:
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Presidente: Sr. Diretor do Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa, Dr.
Manuel João Morais Ribeiro;
1.º Vogal efetivo: Sr. Diretor do Departamento de Administração Geral, Dr. Arlindo Osvaldo Cerejo
Pinto;
2.º Vogal efetivo: Sr. Engenheiro Vítor Domingos Lopes;

1.º Vogal suplente: Sr. Diretor do Departamento de Obras Municipais: Eng.º Norberto de Almeida
Santos Monteiro;
2.º Vogal suplente: Sr.ª Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Dr.ª Maria de Fátima
Braga Valente.

2. Que a presente proposta seja remetida pelo órgão executivo ao órgão deliberativo para
competente autorização.

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS ESTABELECIDO COM A ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES PORTUGAL NOVO (AMPN) – RESCISÃO.

Aprovada, por unanimidade.
1. A rescisão do Protocolo de cedência das instalações estabelecido entre a Autarquia e a
Associação de Moradores Portugal Novo (AMPN), ao abrigo do exposto na informação n.º 97200,
de 24.11.2015, do DEDS.

2. A notificação/publicação de Edital referente à rescisão do Protocolo de cedência das
instalações estabelecido entre a Autarquia e a Associação de Moradores Portugal Novo (AMPN),
ao abrigo do exposto na informação n.º 97200, de 24.11.2015, do DEDS.

3. As medidas necessárias à restituição da posse do imóvel à Autarquia, ao abrigo do exposto na
informação n.º 97200, de 24.11.2015, do DEDS.

PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO PARA MESTRADOS EM DIDÁTICA DA MATEMÁTICA PARA
PROFESSORES DE 1º CICLO – 2ª EDIÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBA.

Aprovada, por unanimidade.
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A atribuição do valor total de 3.467,85 € para a Escola Secundária D. João V, Estabelecimento de
Ensino onde se encontra sediado o Centro de Formação da Associação de Escolas do Concelho da
Amadora (CFAECA), nos termos e para os efeitos da informação n.º 98093, de 26.11.2015, do
DEDS/DIE.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015
INFORMAÇÕES
A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 70.826.220,78 €.

Processos Despachados pelo Sr. Vereador Gabriel Oliveira em novembro de 2015

DELIBERAÇÕES

Processos Despachados pelo Diretor do DAU em novembro de 2015
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DELIBERAÇÕES
GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE
ATIVIDADES MUNICIPAIS) E ORÇAMENTO ORDINÁRIO (ORÇAMENTO DE DESPESA) DE 2015 –
12.ª MODIFICAÇÃO – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
Ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na
sua atual redação, o despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara a 7 de dezembro do
ano em curso e através do qual autorizou a alteração ao citado documento previsional de gestão
(12.ª Modificação) e constante da informação n.º 100918, de 04.12.2015, do DF.

PROC. 1390-PL/79 (REQ. 87316/14) – REQUERENTE YAMAHA MOTOR PORTUGAL, S.A. – ALVARÁ
N.º 1/84 – ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO – APÓS DISCUSSÃO PÚBLICA.
Aprovada, por unanimidade.
A alteração à licença relativa à operação de loteamento, titulada pelo alvará de loteamento n.º
1/84, que consiste na criação de um novo lote a atribuir com o n.º 28 com uma área de 379,00 m2,
retirados do prédio municipal n.º 89/19870113 cujo destino é alienar à Yamaha Motor Portugal,
S.A., concretizando a deliberação de câmara de 12 de junho de 1991, e anexação ao lote 23
5.618,00 m2, que passará a constituir o lote n.º 29, com a área total de 5.997,00 m 2, e
consequentemente o aditamento ao respetivo alvará de loteamento, com posterior comunicação
à conservatória de registo predial competente para efeitos de averbamento.

PROC. 164/01 (REQ. 79368/15) – REQUERENTE ENERPARCELA – EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S.A. – ALVARÁ N.º 2/03 – ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO.
Aprovada, por unanimidade.
A alteração à licença de operação de loteamento, titulada pelo Alvará n.º 2/03, a qual se
consubstancia na redução de 1 fogo de habitação no lote 70 (passando de 25 para 24 fogos), nos
termos da informação Técnica n.º 79368, de 01/12/2015, da DAU/DGU, e em consequência
determinar o aditamento ao respetivo Alvará de loteamento, bem como a comunicação dos factos
à Conservatória do Registo Predial competente, para efeitos de averbamento, mantendo-se em
tudo o restante anteriormente aprovado e constante do referido Alvará e respetivos aditamentos.
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PERIODICIDADE DAS REUNIÕES DE CÂMARA PARA O ANO DE 2016.
Aprovada, por unanimidade.
Aprovar a realização das reuniões ordinárias para o ano de 2016, nas datas constantes do quadro
infra:

AUTORIZAÇÃO GENÉRICA AO ABRIGO DA PORTARIA N.º 149/2015 DE 26 DE MAIO - CONTRATOS
DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS.
Aprovada, por unanimidade.
Autorizar, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 149/2015 de 26 de maio, a Presidente
da Câmara Municipal a celebrar os contratos de aquisição de serviços, com dispensa de parecer
prévio e discriminados no quadro constante da informação identificada no 5.º considerando da
proposta n.º 681/2015.
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SIMAS – PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DESTINADA À
DUPLICAÇÃO DO TROÇO DO CANEIRO DA FALAGUEIRA, NA ZONA DO BAIRRO DO BOSQUE, NO
CONCELHO DA AMADORA – MINUTA DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
Ratificar o ato do Conselho de Administração dos SIMAS, através do qual aprovou a minuta do
contrato a celebrar com a empresa “Sanestradas, S.A.” no âmbito da empreitada destinada à
duplicação do troço do Caneiro da Falagueira, na Zona do Bairro do Bosque, no Concelho da
Amadora.

SIMAS – PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA O FORNECIMENTO
CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E SERVIÇOS ACESSÓRIOS ATRAVÉS DE CARTÕES
MAGNÉTICOS PARA A FROTA AUTOMÓVEL DOS SIMAS DE OEIRAS E AMADORA PARA UM
PERÍODO DE 20 MESES – MINUTA DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
Ratificar o ato do Conselho de Administração dos SIMAS, através do qual aprovou a minuta do
contrato a celebrar com a empresa “BP Portugal – Comércio e Lubrificantes, S.A.” no âmbito do
procedimento por concurso público internacional para o fornecimento contínuo de combustíveis
líquidos e serviços acessórios através de cartões magnéticos para a frota automóvel dos SIMAS de
Oeiras e Amadora.

SIMAS – INDEFERIMENTO DA RECLAMAÇÃO GRACIOSA (ASSOCIAÇÃO RESGATE INSTITUTO
CONDE AGROLONGO) – TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
Ratificar o ato do Conselho de Administração dos SIMAS, através do qual aprovou o indeferimento
da reclamação graciosa apresentada contra o ato de liquidação da Tarifa de Ligação de Esgotos do
ano de 2015, interposta pela Associação Resgate Instituto Conde Agrolongo, legalmente
representada pela Sociedade de Advogados Sebastião de Sousa Pinto & Associados – Sociedade de
Advogados, RL., e referente à fatura n.º 1500012/2015, datada de 26 de maio de 2015, no valor de
17.132.85 €.
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SIMAS – PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE REPARAÇÃO DE
ROTURAS NA REDE E EM RAMAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO CONCELHO DE OEIRAS, NO
DECURSO DO ANO DE 2016 – ABERTURA – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
Ratificar 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) A abertura de procedimento por concurso público, para empreitada destinada à reparação de
roturas na rede e em ramais de abastecimento de água, no concelho de Oeiras, no decurso do ano
de 2016, pelo preço base de 374.956,00 €, acrescidos de IVA, sujeito ao regime de inversão do
sujeito passivo, a desenvolver num prazo de 12 (doze) meses, no decurso do ano de 2016;

b) As peças do procedimento;

c) Composição e nomeação do júri do procedimento e respetiva delegação de competências neste
para todos os atos processuais que lhe são inerentes;

d) Nomeação do coordenador de segurança em fase de projeto.

SIMAS – PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DESTINADA A
TRABALHOS GERAIS DE INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE ACESSÓRIOS, RAMAIS DE LIGAÇÃO E
REDES DE DRENAGEM DE ESGOTOS DOMÉSTICOS, NO CONCELHO DE OEIRAS – ABERTURA –
RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
Ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração dos SIMAS, através dos quais:
a) Aprovou abertura de procedimento por concurso público para a empreitada destinada a
trabalhos gerais de instalação ou substituição de acessórios, ramais de ligação e redes de
drenagem de esgotos domésticos, no concelho de Oeiras, para o ano de 2016, pelo preço base de
462.000,00 €, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, a executar num prazo de 6 (seis) meses;

b) Aprovou as peças do aludido procedimento;
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c) Nomeou a constituição do júri, com delegação neste de todos os atos processuais inerentes ao
procedimento;

d) Nomeou o coordenador de segurança em fase de projeto.

SIMAS – ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS PARA 2016.
Aprovada, por unanimidade.
Ratificar o ato do Conselho de Administração dos SIMAS, através do qual aprovou a atualização de
preços dos serviços prestados para 2016, com a nomenclatura ajustada à plataforma da ERSAR, e
de acordo com a listagem anexa.

SIMAS – ABATE/ALIENAÇÃO DE BENS – RATIFICAÇÃO.
(PROPOSTA N.º 688/2015)
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SIMAS – ABATE/ALIENAÇÃO DE BENS – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
Ratificar o ato praticado pelo Conselho de Administração dos SIMAS, pelo qual aprovou o
abate/alienação dos bens discriminados na listagem anexa à proposta de deliberação do Conselho
de Administração dos SIMAS (PD n.º 284-SIMAS/2015).

SIMAS – PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DESTINADA A
TRABALHOS GERAIS DE INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE ACESSÓRIOS, RAMAIS DE LIGAÇÃO E
REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO CONCELHO DE OEIRAS A DESENVOLVER NOS ANOS DE
2016 E 2017 – ABERTURA – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
Ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração dos SIMAS, através dos quais:
a) Aprovou a abertura de procedimento por concurso público para a empreitada destinada a
trabalhos gerais de instalação ou substituição de acessórios, ramais de ligação e redes de
abastecimento de água, no concelho de Oeiras, a desenvolver nos anos de 2016 e 2017, pelo
preço base de 444.276,00 €, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor;

b) Aprovou as peças do aludido procedimento;

c) Nomeou a constituição do júri, com delegação neste de todos os atos processuais inerentes ao
procedimento;

d) Nomeou o coordenador de segurança em fase de projeto.

CONCURSO PÚBLICO PARA “REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES
2016/2017 – ZONA NORTE” – EMPREITADA N.º 30/2015 – ADJUDICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
1. O conteúdo do Relatório Final, nos exatos termos em que foi elaborado pelo júri do
procedimento em causa;
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2. Adjudicar o Concurso Público para a empreitada designada por “Requalificação de espaços
urbanos/zonas verdes 2016/2017 – Zona Norte” à empresa “Magoflôr - jardins do Magoito, Lda.,
pelo valor de 240.529,19 €;

3. Que, em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação previstas no
Código dos Contratos Públicos, a adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar
subsequente (s).

CONCURSO PÚBLICO PARA “REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES
2016/2017 – ZONA CENTRO” – EMPREITADA N.º 31/2015 – ADJUDICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
1. O conteúdo do Relatório Final, nos exatos termos em que foi elaborado pelo júri do
procedimento em causa;

2. Adjudicar o Concurso Público para a empreitada designada por “Requalificação de espaços
urbanos/zonas verdes 2016/2017 – Zona Centro” à empresa “Gardinus – Construção e
Manutenção de Espaços Verdes, Unipessoal, Lda., pelo valor de 240.529,19 €;

3. Que, em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação previstas no
Código dos Contratos Públicos, a adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar
subsequente (s).

CONCURSO PÚBLICO PARA “REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES
2016/2017 – ZONA SUL” – EMPREITADA N.º 32/2015 – ADJUDICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
1. O conteúdo do Relatório Final, nos exatos termos em que foi elaborado pelo júri do
procedimento em causa;

2. Adjudicar o Concurso Público para a empreitada designada por “Requalificação de espaços
urbanos/zonas verdes 2016/2017 – Zona Sul” à empresa “Magoflôr – Jardins do Magoito, Lda.”,
pelo valor de 240.529,19 €;
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3. Que, em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação previstas no
Código dos Contratos Públicos, a adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar
subsequente (s).

PROCESSO DISCIPLINAR (N.º 02/AG/15), INSTAURADO POR VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE ZELO,
CORREÇÃO E OBEDIÊNCIA.
Aprovada, por escrutínio secreto.
Aplicar ao trabalhador identificado no 1.º considerando da proposta n.º 693/2015, tendo em
conta os factos constantes do Relatório Final, a sanção disciplinar de pena de multa, no valor de
30,00 €, a qual deverá ficar suspensa pelo período de 6 (seis) meses.

PROCESSO DISCIPLINAR (N.º 03/AG/15), INSTAURADO POR VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE ZELO,
ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE.
Aprovada, por escrutínio secreto.
Aplicar ao trabalhador identificado no 1.º considerando da proposta n.º 694/2015, tendo em
conta os factos constantes do Relatório Final, a sanção disciplinar de suspensão, pelo período de
20 (vinte) dias.

REABILITA + - PROCESSO N.º 2/2013.
Aprovada, por unanimidade.
1. A informação dos serviços 1558/2015;
A candidatura ao REABILITA+, requerida por Idalina da Conceição, na qualidade de proprietária do
imóvel sito na Rua Mouzinho de Albuquerque, n.º 23A, na freguesia de Águas Livres, Amadora, de
acordo com os seguintes valores:
- Custo do orçamento da obra: 23.655,17 €;
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 4.731,03 €;

2. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada ao proponente da
candidatura a partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no
local, por técnicos municipais.
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REABILITA + - PROCESSO N.º 35/2014.
Aprovada, por unanimidade.
1. A informação dos serviços 1405/2015;
A candidatura ao REABILITA+, requerida por Carla Costa Paramos Silva, na qualidade de
administrador do condomínio do imóvel sito na Rua Luís de Camões, n.º 9, na freguesia da
Venteira, Amadora, de acordo com os seguintes valores:
- Custo do orçamento da obra: 11.029,41 €;
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 2.205,88 €;

2. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada ao proponente da
candidatura a partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no
local, por técnicos municipais.

REABILITA + - PROCESSO N.º 7/2015.
Aprovada, por unanimidade.
1. A informação dos serviços 1372/2015;
A candidatura ao REABILITA+, requerida por Olívio Castanheira Silveira, na qualidade de
proprietário do imóvel sito na Rua D. Duarte, n.º 2, na freguesia da Venteira, Amadora, de acordo
com os seguintes valores:
- Custo do orçamento da obra: 96.909,12 €;
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 19.381,82 €;

2. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada ao proponente da
candidatura a partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no
local, por técnicos municipais.

REABILITA + - PROCESSO N.º 18/2015.
Aprovada, por unanimidade.
1. A informação dos serviços 1488/2015;
A candidatura ao REABILITA+, requerida por Maria Irene Mendes Gomes Alves, na qualidade de
representante do condomínio do imóvel sito na Avenida Padre Bartolomeu de Gusmão, n.º 28, na
freguesia de Águas Livres, Amadora, de acordo com os seguintes valores:
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- Custo do orçamento da obra: 13.363,00 €;
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 2.672,60 €;

2. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada ao proponente da
candidatura a partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no
local, por técnicos municipais.

REABILITA + - PROCESSO N.º 22/2015.
Aprovada, por unanimidade.
1. A informação dos serviços 1468/2015;
A candidatura ao REABILITA+, requerida por Jorge Maria Félix da Costa, na qualidade de
representante legal dos proprietários do imóvel sito na Rua Eça de Queiroz, n.º 3, na freguesia da
Mina de Agua, Amadora, de acordo com os seguintes valores:
- Custo do orçamento da obra: 64.496,09 €;
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 12.899,21 €;

2. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada ao proponente da
candidatura a partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no
local, por técnicos municipais.

REABILITA + - PROCESSO N.º 25/2015.
Aprovada, por unanimidade.
1. A informação dos serviços 1486/2015;
A candidatura ao REABILITA+, requerida por Insolinco – Sociedade Industrial de Construções e
Terrenos, SA, na qualidade de proprietário do imóvel sito na Rua Elias Garcia, n.º 245, na freguesia
da Venteira, Amadora, de acordo com os seguintes valores:
- Custo do orçamento da obra: 18.841,50 €;
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 3.768,30 €;

2. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada ao proponente da
candidatura a partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no
local, por técnicos municipais.
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REABILITA + - PROCESSO N.º 30/2015.
Aprovada, por unanimidade.
1. A informação dos serviços 1464/2015;
A candidatura ao REABILITA+, requerida por Maria Albertina Costa Lourenço, na qualidade de
administradora do condomínio do imóvel sito na Praceta do Lagar, n.º 7, na freguesia da Mina de
Água, Amadora, de acordo com os seguintes valores:
- Custo do orçamento da obra: 25.565,25 €;
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 5.113,05 €;

2. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada ao proponente da
candidatura a partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no
local, por técnicos municipais.

REABILITA + - PROCESSO N.º 33/2015.
Aprovada, por unanimidade.
1. A informação dos serviços 1479/2015;
A candidatura ao REABILITA+, requerida por Manuel Augusto Gonçalves, na qualidade de
administrador do condomínio do imóvel sito na Praça Álvaro Lopes, n.º 20, 20A e 20B, na freguesia
da Venteira, Amadora, de acordo com os seguintes valores:
- Custo do orçamento da obra: 4.293,00 €;
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 858,60 €;

2. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada ao proponente da
candidatura a partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no
local, por técnicos municipais.

REABILITA + - PROCESSO N.º 35/2015.
Aprovada, por unanimidade.
1. A informação dos serviços 2363/2014;
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A candidatura ao REABILITA+, requerida por Carlos José Almeida Neves, na qualidade de
administrador do condomínio do imóvel sito na Praça D. João I, n.º 2, na freguesia da Venteira,
Amadora, de acordo com os seguintes valores:
- Custo do orçamento da obra: 47.445,95 €;
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 9.489,19 €;

2. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada ao proponente da
candidatura a partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no
local, por técnicos municipais.

REABILITA + - PROCESSO N.º 36/2015.
Aprovada, por unanimidade.
1. A informação dos serviços 1474/2015;
A candidatura ao REABILITA+, requerida por Paulo Jorge Serras Silvério e Anabela Serras Silvério,
na qualidade de proprietários do imóvel sito na Rua António Feijó, n.º 12, na freguesia da
Venteira, Amadora, de acordo com os seguintes valores:
- Custo do orçamento da obra: 66.462,00 €;
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 13.292,40 €;

2. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada ao proponente da
candidatura a partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no
local, por técnicos municipais.

REABILITA + - PROCESSO N.º 37/2015.
Aprovada, por unanimidade.
1. A informação dos serviços 1522/2015;
A candidatura ao REABILITA+, requerida por António Marques Pedrosa, na qualidade de
administrador do condomínio do imóvel sito na Rua António Feijó, n.º 4, na freguesia da Venteira,
Amadora, de acordo com os seguintes valores:
- Custo do orçamento da obra: 10.441,00 €;
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 2.088,20 €;
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2. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada ao proponente da
candidatura a partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no
local, por técnicos municipais.

PROJETO AMASÉNIOR – APOIO ALIMENTAR A IDOSOS.
Aprovada, por unanimidade.
A descentralização de verba no montante global de 37.639,70 €, para as instituições envolvidas no
Projeto AmaSénior – Apoio Alimentar, designadamente, 13.125,00 € para a Fundação AFID
Diferença, 13.680,00 €, para a Sociedade Filarmónica de Apoio Social e Recreio Artístico da
Amadora (SFRAA) e 10.834,70 € para a Santa Casa da Misericórdia da Amadora (SCMA), de acordo
com a informação n.º 97617, de 25.11.2015, do DEDS/DIS.

PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – ANO LETIVO 2015/2016 –
ACERTO DE VERBA DA 1.ª TRANCHE (ASSOCIAÇÃO ABCD).
Aprovada, por unanimidade.
A descentralização de verba no valor global de 2.328,00 € para a Associação ABCD, nos termos e
para os efeitos expostos na informação n.º 100635, de 04.12.2015, do DEDS/DIE.

PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS (PAPSE) – COMPARTICIPAÇÃO ANO
LETIVO 2015/2016.
Aprovada, por unanimidade.
A atribuição de verba no montante total de 24.316,13 € aos Agrupamentos de Escolas e Escolas
Secundárias do Concelho que apresentaram candidaturas válidas ao Programa de Apoio aos
Projetos Socioeducativos (PAPSE) – Ano Letivo de 2015/2016, nos termos e para os efeitos
previstos na informação n.º 100080, de 03.12.2015, do DEDS/DIE.

BENEFICIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ESCOLAS, AO ABRIGO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO –
APOIO FINANCEIRO.
Aprovada, por unanimidade.
A descentralização de verba no valor global de 8.821,36 € para o Agrupamentos de Escolas
Pioneiros da Aviação Portuguesa, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º
100887, de 04.12.2015, do DEDS/DIE.
22

IMPLEMENTAÇÃO DO SIGE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. JOÃO V.
Aprovada, por unanimidade.
A atribuição de verba no montante total de 7.314,81 €, para apoio à instalação do Sistema
Integrado de Gestão Escolar (SIGE) no Agrupamento de Escolas D. João V, nos termos e para os
efeitos do exposto na informação n.º 100990, de 07.12.2015, do DEDS/DAFA.

PROGRAMA URBACT III/PROJETO ARRIVAL CITIES – ATRIBUIÇÃO DE VERBA PARA A SHARED
ENTERPRISE CIC.
Aprovada, por unanimidade.
A transferência de verba, no valor global de 454,82 €, para a Shared Enterprise CIC, nos termos e
para os efeitos apresentados na informação n.º 101338, de 09.12.2015, do GPE.

XVII MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS – APOIO.
Aprovada, por unanimidade.
A atribuição de verba no montante global de 9.265,05 €, descentralizando o respetivo valor para
as escolas envolvidas na XVII Mostra de Teatro das Escolas, de acordo com o discriminado no
quadro da informação n.º 101405, de 09.12.2015, do DEDS/DIE.
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CENTRAL DE MATRICULAS – APOIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS.
Aprovada, por unanimidade.
A descentralização de verba, no montante global de 12.000,00 €, para os Agrupamentos de
Escolas do Concelho, nos termos e para os efeitos do exposto no quadro da informação n.º
101494, de 09.12.2015, do DEDS/DIE.

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM A ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO
NACIONAL RELATIVO AO PÓLO DE ENSINO DA AMADORA – APOIO (ANO LETIVO 2015/2016).
Aprovada, por unanimidade.
A descentralização de verba, no montante global de 2.500,00 € para a Escola de Música do
Conservatório Nacional, com vista à manutenção do telefone e fax, manutenção e renovação dos
instrumentos musicais e realização do espetáculo anual dos alunos do Pólo de Música da Amadora
ao longo do ano letivo 2015/2016, conforme exposto na informação n.º 101703, de 09.12.2015,
do DEDS/DIE.

PLANO DE FORMAÇÃO DE PESSOAL NÃO DOCENTE – ANO LETIVO DE 2015/2016.
Aprovada, por unanimidade.
1. O Plano de Formação para o ano letivo 2015/2016, dirigido ao Pessoal não docente a exercer
funções nos Agrupamentos de Escolas da Amadora, nos termos e para os efeitos expostos na
informação n.º 101720, de 09.12.2015, do DEDS/DIE.

2. A transferência de verba no valor global de 12.600,00 € para o Centro de Formação da
Associação de Escolas do Concelho da Amadora (CFAECA), por forma a viabilizar o Plano de
Formação para Pessoal não docente a exercer funções nos Agrupamentos de Escolas do
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Município, para o ano letivo 2015/2016, nos termos e para os efeitos expostos na informação n.º
101720, de 09.12.2015, do DEDS/DIE.

41.ª CORRIDA SÃO SILVESTRE DA AMADORA/2015 – HOMENAGENS.
Aprovada, por unanimidade.
Que a Câmara Municipal da Amadora se associe à Homenagem a duas figuras relevantes do
Atletismo Nacional – Rafael Marques e o jornal A Bola, no âmbito da 41.ª Edição da Corrida de São
Silvestre da Amadora, de acordo com o exposto na informação n.º 101769, de 10.12.2015, do
DEDS/DD.

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.
Aprovada, por unanimidade.
Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, a proposta de apoio
económico, no valor global de 410,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º
98092, de 26.11.2015, do DEDS/DIS.

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.
Aprovada, por unanimidade.
Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, a proposta de apoio
económico, no valor global de 320,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º
98787, de 30.11.2015, do DEDS/DIS.

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.
Aprovada, por unanimidade.
Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, a proposta de apoio
económico, no valor global de 704,68 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º
99224, de 01.12.2015, do DEDS/DIS.

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.
Aprovada, por unanimidade.
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Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, a proposta de apoio
económico, no valor global de 840,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º
100450, de 04.12.2015, do DEDS/DIS.

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.
Aprovada, por unanimidade.
Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, a proposta de apoio
económico, no valor global de 900,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º
100759, de 04.12.2015, do DEDS/DIS.

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.
Aprovada, por unanimidade.
Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, a proposta de apoio
económico, no valor global de 568,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º
101108, de 07.12.2015, do DEDS/DIS.

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.
Aprovada, por unanimidade.
Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, a proposta de apoio
económico, no valor global de 600,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º
101235, de 07.12.2015, do DEDS/DIS.

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015
INFORMAÇÕES
A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 70.142.032,37 €.

DELIBERAÇÕES
FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.
Aprovada, por unanimidade.
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Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, a proposta de apoio
económico, no valor global de 477,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º
101239, de 07.12.2015, do DEDS/DIS.

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.
Aprovada, por unanimidade.
Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, a proposta de apoio
económico, no valor global de 379,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º
101299, de 09.12.2015, do DEDS/DIS.

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.
Aprovada, por unanimidade.
Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, a proposta de apoio
económico, no valor global de 394,54 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º
101302, de 09.12.2015, do DEDS/DIS.

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.
Aprovada, por unanimidade.
Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, a proposta de apoio
económico, no valor global de 322,04 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º
101613, de 09.12.2015, do DEDS/DIS.

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.
Aprovada, por unanimidade.
Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, a proposta de apoio
económico, no valor global de 300,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º
101688, de 09.12.2015, do DEDS/DIS.
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DESPACHOS

DESPACHO N.º 44/P/2015
IVENTÁRIO FINAL ANO 2015

A Divisão de Aprovisionamento do Departamento Financeiro vai realizar o Inventário Final do ano
de 2015 nos Armazéns Municipais, no período de 14 a 23 e dia 29 de dezembro, no horário das
9h00 às 17h00, como se segue:
- Armazém 2 – Geral, de 14 a 16 dezembro de 2015
- Armazém 4 – Material Auto, de 14 a 19 dezembro de 2015
- Armazém 1 – Material de Economato, de 21 a 23 de dezembro de 2015
- Armazém 5 – Produtos Alimentares, 29 de dezembro de 2015
O inventário decorrerá no período acima indicado. Dado que não poderá ser totalmente
interrompida a satisfação de requisições de saída de materiais e/ou registo, arrumação de
material rececionado, os resultados das contagens poderão se adulterados se não forem tomadas
as devidas precauções.
Considerando que o inventário se reportará à data de 31 de dezembro de 2015, serão adotados os
seguintes procedimentos:
1. Os movimentos de armazém deverão ser reduzidos ao mínimo indispensável, só sendo
atendidas as situações de urgência, devidamente fundamentadas pela chefia e autorizadas
superiormente. Os serviços utilizadores deverão, pois, reduzir a emissão de requisições de
material às situações anteriormente descritas.
2. No decurso das contagens, todos os movimentos de entradas e/ou saídas de armazém
serão previamente comunicados ao supervisor das equipas de contagem.

Amadora, 11 de dezembro de 2015
A Presidente
Assinatura Ilegível
Carla Tavares
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DESPACHO N.º 45/P/2015
Assunto: Tolerância de ponto dia 31 de dezembro de 2015
Considerando a tradição existente de concessão de tolerância de ponto na Administração Pública,
por ocasião das festividades natalícias, determino, ao abrigo da alínea a), do n.º 2, do artigo 35.º,
da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação:
1. Conceder tolerância de ponto a todos os trabalhadores do Município, no dia 31 de dezembro
de 2015.
2. Os serviços públicos essenciais deverão ser inequivocamente assegurados, devendo os Srs.
Diretores e demais responsáveis, garantir o seu normal funcionamento naquela data.
3. Sem prejuízo da continuidade e da qualidade do serviço a prestar, os Srs. Diretores e demais
responsáveis, devem promover a equivalente dispensa do dever de assiduidade dos respetivos
trabalhadores, em dia ou dias a fixar oportunamente.
Publicitar nos locais de uso interno.

Amadora, 16 de dezembro de 2015
A Presidente
Assinatura Ilegível
Carla Tavares
DESPACHO N.º 46/P/2015
Considerando que:
1. Por despacho para pagamento de quantia certa referente ao processo de notificação n.º
485/2011, de 26 de dezembro, que prevê o pagamento à Câmara Municipal da Amadora da
quantia de 6.194,60 € por parte do coproprietário do imóvel, outrora alvo de demolição coerciva,
sito na Rua Soares dos Reis n.º 4 e n.º 6, Brandoa, o Sr. Mário Mendes Pires.
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2. O valor apurado é correspondente à contabilização dos custos dos meios humanos e materiais
cuja utilização foi estritamente necessária à demolição do imóvel.
3. O Sr. Mário Mendes Pires na sua comunicação de 18 de janeiro de 2012, alega que nem ele,
nem os restantes coproprietários dispõem da quantia devida, e sugere uma cedência do terreno à
Câmara Municipal da Amadora como meio de pagamento da divida anteriormente referida.
4. Assim é, importa avaliar o terreno onde tinha edificação o imóvel demolido com vista à
ponderação de cedência que pretende liquidar a divida do Sr. Mário Mendes Pires.
Determino:
A criação de uma comissão de avaliação do terreno sito na Rua Soares dos Reis n.º 4 e n.º 6,
(antigo lote 740 da Rua 18 do Casal da Brandoa), que confrontam a sul com Rua Almada Negreiros,
a nascente com a Rua Soares dos Reis, a Poente e a Norte com a Rua António Pedro, inscrito na
matriz sob o artigo 4701, constituída pelos seguintes elementos:
1.º Dr. Aurélio Cunha;
2.º Eng.º Rui Afonso;
3.º Eng.ª Helena Marques.

Amadora, 28 de dezembro de 2015
A Presidente
Assinatura Ilegível
Carla Tavares
DESPACHO N.º 1/CDGAC/2015
1. Nos termos do Despacho n.º 4/DDAG/2013, de 7 de dezembro de 2013, do Senhor Diretor do
Departamento de Administração Geral, Dr. Arlindo Pinto, e ao abrigo da autorização ali concedida,
subdelego, nos termos do disposto nos artigos 46.º e 47.º do Código do Procedimento
Administrativo, na Coordenadora Técnica da Secção de Atendimento, Maria Leonor Pereira, as
seguintes competências:
a) Autorizar termos de abertura e encerramento de livros sujeitos e essa formalidade,
exceto dos de obras;
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b) A assinatura dos documentos a que se refere a alínea a) do supra aludido despacho, no
âmbito das atribuições da Secção de Atendimento.
2. Nos termos do despacho supra mencionado e ao abrigo da mesma autorização e disposições
legais, nas minhas férias, faltas e impedimentos, subdelego na Drª. Cláudia Tavares e na Drª. Dora
Parreira, Técnicos Superiores de Direito, e nas suas faltas e impedimentos, no Senhor Paulo
Gomes, Assistente Técnico a competência para assinar os documentos a que se referem as alíneas
a) e b) do supra aludido despacho, no âmbito das atribuições da Secção Administrativa e
Notariado.
3. Ratifico todos os atos entretanto praticados ao abrigo do presente despacho.

4. Revogo o meu despacho n.º 1/CDGAC/2013, de 2 de dezembro de 2013.

Amadora, 10 de dezembro de 2015.
A Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Contração
Assinatura ilegível
Ana Paula Viana

EDITAIS
EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo, Desenvolvimento da Natação, entre a Câmara Municipal da
Amadora e o Clube de Natação da Amadora, o qual se encontra disponível em "www.cmamadora.pt/editais-avisos-comunicados" para consulta.-------------------------------------------------------------------

-------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------
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-------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 16 de dezembro de 2015.
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares

EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo, Gestão de Piscinas Municipais, entre a Câmara Municipal da
Amadora e o Clube de Natação da Amadora, o qual se encontra disponível em "www.cmamadora.pt/editais-avisos-comunicados" para consulta.-------------------------------------------------------------------

-------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 16 de dezembro de 2015.
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares
EDITAL
N.º10/2015
CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora, faz público que
em reunião ordinária, realizada em 2 de dezembro de 2015, deliberou, de harmonia com a alínea
e) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, ratificar a deliberação tomada pelo
Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos
Municípios de Oeiras e Amadora, em reunião de 19 de outubro de 2015, que procedeu à Revisão
dos Preços das Análises Laboratoriais, conforme se descriminam:
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PREÇOS DAS ANÁLISES LABORATO RIAIS
Preço por
ensaio*

Produto

Ensaio (Acreditado)

Águas Consumo
Humano, Naturais

Determinação de Alumínio Livre,Amónio,Cor,Nitratos,Nitritos e Sulfatos

Águas Consumo
Humano, Naturais

Determinação de Alcalinidade

Águas Consumo
Humano, Naturais

Determinação de Alumínio,Boro,Cádmio,Cálcio,Chumbo,Cobre,
Crómio,Ferro,Magnésio,Manganês,Níquel,Sódio e Zinco (por ICP)

24,00 €

Determinação de Cálcio,Dureza Total,Fluoretos e Magnésio

9,45 €

Determinação de Clostridium perfringens

19,49 €

Águas Naturais

Deteção e enumeração de Clostrídios Sulfitoredutores e Clostrídios Sulfitoredutores incluindo
esporos

10,00 €

Águas Naturais

Pesquisa e quantificação de Coliformes termotolerantes

8,00 €

Deteção e enumeração de Legionella spp e Legionella pneumophila (por rt- PCR)

55,88 €

Deteção e enumeração de Legionella pneumophila

42,64 €

Deteção e enumeração de Legionella spp

32,48 €

Determinação de Oxidabilidade

14,26 €

Enumeração de Bolores e Leveduras a 25ºC

11,05 €

Águas Consumo
Humano, Naturais
Águas Consumo
Humano, Naturais

Águas Consumo
Humano, Naturais e
Processo
Águas Consumo
Humano, Naturais e
Processo
Águas Consumo
Humano, Naturais e
Processo
Águas Consumo
Humano, Naturais e
Processo
Águas Consumo
Humano, Naturais e
Processo
Águas Consumo
Humano, Naturais e
Processo
Águas Consumo
Humano, Naturais,
Processo e
Piscinas
Águas Consumo
Humano, Naturais,
Processo e
Piscinas
Águas Consumo
Humano, Naturais,
Processo e
Piscinas
Águas Consumo
Humano, Naturais,
Processo e
Piscinas
Águas Consumo
Humano, Naturais,
Processo e
Piscinas
Águas Consumo
Humano, Naturais,
Processo e
Piscinas
Águas Consumo
Humano, Naturais,
Processo e
Piscinas
Águas Consumo
Humano, Naturais,
Processo, Piscinas
e Balneares

#

14,26 €
7,00 €

Enumeração de Germes Mesófilos a 22ºC

6,07 €

Enumeração de Germes Mesófilos a 36ºC

6,07 €

Deteção e enumeração de Coliformes Totais,Escherichia coli

9,00 €

Deteção e enumeração de Estafilococos e Pseudomonas aeruginosa

12,29 €

Determinação da Turvação

4,53 €

Determinação de Cloretos

9,45 €

Determinação de Cloro residual

4,45 €

Determinação de Oxidabilidade

9,17 €

Deteção e enumeração de Enterococos Fecais

12,29 €
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Águas Consumo
Humano, Naturais,
Processo,
Residuais e
Piscinas
Águas Consumo
Humano, Naturais,
Processo,
Residuais, Piscinas
e Balneares

Determinação de Condutividade e pH

4,45 €

Determinação de Temperatura

1,08 €

(lote)

Águas Balneares

Deteção e enumeração de Enterococos e Escherichia coli (Métodos miniaturizados)

32 €

Águas Balneares

Deteção de Salmonella spp (rt-PCR)

55,88 €

Águas Naturais e
Residuais

Determinação de Azoto Amoniacal,Azoto Kjeldahl,Azoto Total,Nitratos,Nitritos e Ortofosfatos

14,55 €

Determinação de Carência Bioquímica de Oxigénio

38,00 €

Determinação de Carência Química de Oxigénio

24,18 €

Águas Naturais e
Residuais
Águas Naturais e
Residuais
Águas Naturais e
Residuais

#

Determinação de Carência Bioquímica de Oxigénio (Manométrico) , Detergentes aniónicos e
Fósforo total

17,40 €

Determinação de Cloretos

10,18 €

Determinação de Sólidos Suspensos Totais

11,83 €

Águas Naturais e
Residuais

Determinação de Alumínio,Cádmio,Chumbo,Cobre,Crómio,Ferro, Manganês,Níquel e Zinco (por
ICP)

24,00 €

Águas Naturais e
Residuais

Determinação de Oxigénio Dissolvido

4,45 €

Areias

Deteção e enumeração de Coliformes Totais,Enterococos Fecais e Escherichia coli

9,00 €

Areias

Enumeração de Bolores e Leveduras a 25ºC

Águas Naturais e
Residuais
Águas Naturais e
Residuais

11,05 €

(lote)

Ensaio a aguardar acreditação pelo IPAC
Acrescido de IVA à taxa legal em vigor

MAIS SE FAZ PÚBLICO que o presente edital entrará em vigor após a sua publicação.
E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos
habituais.
Amadora, 29 de dezembro de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares
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