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CÂMARA MUNICIPAL  

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 4 DE MAIO DE 2016 
 INFORMAÇÕES 
A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 71.524.779,74 €; 
 
O Vereador Gabriel Oliveira deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 
. Receita relativa a Ocupação do Domínio Público, referente ao mês de março de 2016, no valor de 396,31 
€; 
 
. Receita relativa a Averbamentos de Ocupação do Domínio Público, referente ao mês de março de 2016, 
no valor de 24,08 €; 
 
. Receita relativa a Plantas/Fichas Técnicas/ Averbamentos - Particulares, referente ao mês de março de 
2016, no valor de 1.273,80 €; 
 
. Receita relativa a Plantas/Fichas Técnicas/Averbamentos - Empresas, referente ao mês de março de 
2016, no valor de 1.827,19 €; 
 
. Receita relativa a Licenças de Utilização - Particulares, referente ao mês de março de 2016, no valor de 
202,92 €; 
  
. Receita relativa a Licenças de Utilização - Empresas, referente ao mês de março de 2016, no valor de 
7.270,53 €; 
 
. Receita relativa a Licenças de Obras e Alterações - Empresas, referente ao mês de março de 2016, no 
valor de 1.568,84 €; 
 
. Receita relativa a Licenças de Obras e Alterações - Particulares, referente ao mês de março de 2016, no 
valor de 3.304,95 €; 
 
. Receita relativa a Dísticos Estacionamento, referente ao mês de março de 2016, no valor de 795,38 €; 
 
. Receita relativa a Inspeção de Elevadores, referente ao mês de março de 2016, no valor de 15.078,24 €; 
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. Receita relativa a Licenças de Táxi, referente ao mês de março de 2016, no valor de 32,45 €; 
 
. Receita relativa a Licenciamento Zero – Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal – 
Tratamento das Informações da Mera Comunicação Prévia - Particulares, referente ao mês de março 
2016, no valor de 394,17 €; 
 
. Receita relativa a Licenciamento Zero – Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal – 
Tratamento das Informações da Mera Comunicação Prévia - Empresas, referente ao mês de março de 
2016, no valor de 2.436,21 €; 
 
. Receita relativa a Licenciamento Zero – Taxas de Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal - 
Particulares, referente ao mês de março de 2016, no valor de 343,52 €; 
 
. Receita relativa a Licenciamento Zero – Taxas de Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal - 
empresas, referente ao mês de março de 2016, no valor de 2.290,51 €; 
 
. Relação de Licenças de Utilização, referentes ao mês de março de 2016 (n.ºs 11 a 17); 
 
. Relação de Licenças de Alterações, referentes ao mês de março de 2016 (n.ºs 4 e 5); 
 
. Relação de Licença de Ocupação de Via Pública, referentes ao mês de março de 2016 (n.º 3);  
 
. Relação de Licença de Construção, referentes ao mês de março de 2016 (n.º 2); 
 
O Vereador Eduardo Rosa deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 
. Receita relativa a Licenciamento Zero – Tratamento das informações referente a Instalação e 
Modificação de Estabelecimento - Empresas, referente ao mês de março de 2016, no valor de 1.199,58 €; 
 
. Receita relativa a Licenciamento Zero – Tratamento das Informações referente a instalação e 
Modificação de Estabelecimento - particulares, referente ao mês de março de 2016, no valor de 1.136,73 
€; 
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DELIBERAÇÕES 
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, PARA O ANO DE 2016 – 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 entidade adjudicatária e no âmbito da 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. 
 
SIMAS – PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS – 
ADJUDICAÇÃO – 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), através dos quais: 
a) Adjudicou o procedimento por concurso público para a prestação de serviços de seguros, à empresa 
MSE, S.A., pelo valor de 217.581,80 € isento de IVA, com um prazo de execução de 1 ano; 
b) Autorizou a notificação ao adjudicatário para a prestação de caução, no valor de 5% do preço 
contratual; 
c) Autorizou a celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos 
Contratos Públicos, cuja minuta será aprovada posteriormente, após a prestação de caução, nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
SIMAS – PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DESTINADA À REPARAÇÃO DE 
ROTURAS NA REDE E EM RAMAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO DE OEIRAS – 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 entidade adjudicatária e no âmbito do procedimento de empreitada destinada à reparação 
de roturas na rede e em ramais de abastecimento de água no concelho de Oeiras. 
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SIMAS – PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DESTINADA À EXECUÇÃO DE 
TRABALHOS GERAIS DE INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE ACESSÓRIOS, RAMAIS DE LIGAÇÃO E REDES 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO CONCELHO DE OEIRAS PARA OS ANOS DE 2016 E 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 entidade adjudicatária e no âmbito da empreitada destinada à execução de trabalhos gerais 
de instalação ou substituição de acessórios, ramais de ligação e redes de abastecimento de água, no 
concelho de Oeiras para os anos de 2016 e 2017.  
 
CONCURSO PÚBLICO PARA “PARQUE DESPORTIVO E CULTURAL DA BOBA – EXECUÇÃO DA OBRA” – 
EMPREITADA N.º 1/2016 – NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA. 
 Aprovada, por unanimidade. 
Nomear como coordenador de segurança em obra, no âmbito da empreitada designada por “Parque 
Desportivo e Cultural da Boba – Execução de Obra”, o Dr. Francisco Sousa, em substituição da Dra. Úrsula 
Carrasco. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA “REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA 
REDE EM DIVERSOS LOCAIS” – EMPREITADA N.º 5/2016 - NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 
SEGURANÇA EM OBRA. 
Aprovada, por unanimidade. 
Nomear como coordenador de segurança em obra, no âmbito da empreitada designada por “Rede Pública 
de Iluminação – Execução de Obras de extensão da Rede em Diversos Locais”, o Dr. Francisco Sousa, em 
substituição da Dra. Úrsula Carrasco. 
 
REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO MUNICIPAL, EM REGIME DE 
ARRENDAMENTO APOIADO – INÍCIO DO PROCEDIMENTO. 
Aprovada, por unanimidade. 
O início do procedimento administrativo do regulamento municipal de atribuição de habitação municipal, 
em regime de arrendamento apoiado. 
 
REABILITA + - PROCESSO N.º 3/2016.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A informação dos serviços 493/2016; 
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A candidatura ao REABILITA +, requerida por Jaime Saraiva Fernandes, na qualidade de administrador do 
condomínio do imóvel sito na Rua Elias Garcia, nº 90, na freguesia da Falagueira-Venda Nova, Amadora, de 
acordo com os seguintes valores: 
- Custo do orçamento da obra: 13.997,40 €; 
- Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 2.799,48 €. 

 
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. 
 
PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS COM O CEBESA (CENTRO DE BEM-ESTAR SOCIAL 
DA AMADORA), SITAS NO CASAL DA MIRA – RESCISÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
A rescisão do Protocolo de Cedência de Instalações estabelecido entre a Autarquia e o Centro de Bem-Estar 
Social da Amadora (CEBESA), ao abrigo do exposto na informação dos serviços nº 27296, datada de 
01.04.2016, do DEDS. 
 
PROTOCOLO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REPARAÇÕES NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO 1.º CICLO DO 
ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR – DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA 2016.  
Aprovada, por unanimidade. 
A transferência de verba no montante global de 68.741,47 € para os Agrupamentos de Escolas do 
Município, nos termos e para os efeitos do exposto nos termos do quadro da informação dos serviços nº 
29065, datada de 07.04.2016, do DEDS. 
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PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS (PAPSE) – COMPARTICIPAÇÃO ANO LETIVO 
2015/2016 - EIXO I - 2.ª TRANCHE.  
Aprovada, por unanimidade. 
A atribuição de verba no montante total de 56.764,51 € aos Agrupamentos de Escolas que apresentaram 
candidaturas válidas ao Eixo I de intervenção do Programa de Apoio aos Projetos socioeducativos (PAPSE) – 
Ano Letivo de 2015/2016, conforme o descriminado nos termos do quadro da informação dos serviços nº 
31259, datada de 14.04.2016, do DEDS/DIE. 
 

 

 
 

PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – ANO LETIVO 2015/2016 – 
PAGAMENTO DA 3.ª TRANCHE.  
Aprovada, por unanimidade. 
A aprovação da descentralização de verba inerente à operacionalização do Programa de Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC’ s) – Ano Letivo 2015/2016 (3ª tranche), no valor global de 81.710,00 € dos 
quais, 15.741,60 € para Juntas de Freguesia do Concelho e 65.968,40 € para Associações, nos termos e para 
os efeitos previstos dos quadros da informação dos serviços nº 31689, datada de 15.04.2016, do DEDS/DIE. 
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PROGRAMA “APRENDER & BRINCAR” – ADENDA AOS PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO CELEBRADOS 
COM AS ENTIDADES GESTORAS ABCD, ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA E.B.1/J.I. DA VENTEIRA, CENTRO DE BEM-
ESTAR SOCIAL DA AMADORA (CEBESA) E SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA (SCMA). 
Aprovada, por unanimidade. 
A adenda aos Protocolos de Colaboração no âmbito das Atividades de Apoio à Família – Programa Aprender 
& Brincar, referentes às Entidades Gestoras ABCD, Associação de Pais da E.B.1/J.I. da Venteira, Centro de 
Bem-Estar Social da Amadora (CEBESA) e Santa Casa da Misericórdia da Amadora (SCMA), nos termos e 
para os efeitos do exposto na informação dos serviços nº 33535, datada de 21.04.2016, do DEDS/DAFA. 
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PROGRAMA AMASÉNIOR LAZER - ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A CMA, AS JUNTAS DE 
FREGUESIA E A FUNDAÇÃO INATEL.  
Aprovada por, maioria. 
1. A Minuta do Acordo de Colaboração a estabelecer entre a Autarquia, as Juntas de Freguesia do 
Concelho e a Fundação INATEL – Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos 
Trabalhadores, nos termos e para os efeitos do exposto na informação dos serviços nº 36243, datada de 
03.05.2016, do DEDS/DIS; 

2. O Programa AmaSénior Lazer para o ano de 2016, nos termos e para os efeitos do exposto na 
informação nº 36243, datada de 03.05.2016, 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 448,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação dos serviços 
nº 31623, datada de 15.04.2016, 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 224,70 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação dos serviços 
nº 32004, datada de 18.04.2016, do DEDS/DIS. 
 
LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO/2016 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CELEBRAR OU 
RENOVAR APÓS A SUA ENTRADA EM VIGOR.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. Aplicar aos contratos de prestação de serviços, no período de tempo compreendido entre 31 de março e 
31 de dezembro de 2016, a seguinte metodologia: 
a) Sujeição a parecer prévio vinculativo por parte da Presidente da Câmara Municipal da Amadora, os 
contratos de aquisição de serviços com valor anual superior a 10.000,00 € ou que revistam a natureza de 
contrato de tarefa ou contrato de avença, independentemente do valor, a celebrar ou renovar pelo 
Município; 
b) Comunicação à Presidente da Câmara Municipal, até ao último dia de cada mês, da lista de contratos de 
aquisição de serviços, celebrados e/ou renovados ao abrigo do disposto no nº 12 do artigo 35º da 
LOE/2016, até ao montante anual de 10.000,00 €. 
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2. Ser da responsabilidade do Departamento Financeiro/Divisão de Aprovisionamento, a verificação e 
demonstração dos requisitos previstos no nº 6 do artigo 35º da LOE/2016, aplicável, com as devidas 
adaptações, por força do vertido no nº 10 do mesmo artigo e no nº 2 do artigo 3º da Portaria nº 149/2015 
de 26 de maio e que infra se elencam: 
a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a 
qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; 
b) Existência de cabimento orçamental; 
c) Inexistência de impedimento à celebração ou renovação do contrato quando a eventual contraparte seja 
determinável (isto é, cumprimento do disposto nos artigos 113.º, n.º2 do CCP e do artigo 69.º do CPA), 
sendo que, no caso de contrato de tarefa e avença, acresce ainda a comprovação de não divida à 
Autoridade Tributária e à Segurança Social, conforme vertido na alínea c) do nº 1 do artigo 32º da Lei nº 
35/2014 de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, na sua atual redação; 
d) Cumprimento do disposto no n.º1 do artigo 35.º da LOE/2016, ou seja, que os valores pagos por 
contratos de aquisição de serviços que, em 2016, venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico 
objeto e ou contraparte de contrato vigente em 2015, não ultrapassam os valores pagos em 2015, juntando 
para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente 
celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico objeto e ou contraparte; 
e) Autorização para assunção de encargos plurianuais, quando a despesa inerente ao contrato a celebrar ou 
renovar dê origem a encargo orçamental em ano económico que não seja o da sua realização. 
 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 18 DE MAIO DE 2016 
INFORMAÇÕES 
A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 69.464.569,87 €; 
 
O Vereador Gabriel Oliveira deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 
. Receita relativa a Publicidade, referente ao mês de abril de 2016, no valor de 563,05 €; 
 
. Receita relativa a Ocupação do Domínio Público, referente ao mês de abril de 2016, no valor de 
20.124,57 €; 
 
. Receita relativa a Averbamentos de Ocupação do Domínio Público, referente ao mês de abril de 2016, no 
valor de 24,08 €; 
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. Receita relativa a Plantas/Fichas Técnicas/ Averbamentos - Particulares, referente ao mês de abril de 
2016, no valor de 1.548,39 €; 
 
. Receita relativa a Plantas/Fichas Técnicas/Averbamentos - Empresas, referente ao mês de abril de 2016, 
no valor de 681,02 €; 
 
. Receita relativa a Licenças de Utilização - Particulares, referente ao mês de abril de 2016, no valor de 
251,73 €; 
  
. Receita relativa a Licenças de Utilização - Empresas, referente ao mês de abril de 2016, no valor de 
2.228,02 €; 
 
. Receita relativa a Licenças de Obras e Alterações - Empresas, referente ao mês de abril de 2016, no valor 
de 320,25 €; 
 
. Receita relativa a Licenças de Obras e Alterações - Particulares, referente ao mês de abril de 2016, no 
valor de 8.439,55 €; 
 
. Receita relativa a Dísticos Estacionamento, referente ao mês de abril de 2016, no valor de 494,90 €; 
 
. Receita relativa a Inspeção de Elevadores, referente ao mês de abril de 2016, no valor de 9.780,48 €; 
 
. Receita relativa a Licenças de Táxi, referente ao mês de abril de 2016, no valor de 97,25 €; 
 
. Receita relativa a Licenciamento Zero – Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal – 
Tratamento das Informações da Mera Comunicação Prévia - Particulares, referente ao mês de abril 2016, 
no valor de 1.313,90 €; 
 
. Receita relativa a Licenciamento Zero – Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal – 
Tratamento das Informações da Mera Comunicação Prévia - Empresas, referente ao mês de abril de 2016, 
no valor de 3.416,14 €; 
 
. Receita relativa a Licenciamento Zero – Taxas de Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal - 
Particulares, referente ao mês de abril de 2016, no valor de 2.028,35 €; 
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. Receita relativa a Licenciamento Zero – Taxas de Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal - 
empresas, referente ao mês de abril de 2016, no valor de 6.317,83 €; 
 
. Relação de Licenças de Utilização, referentes ao mês de abril de 2016 (n.ºs 18 e 19); 
 
. Relação de Licenças de Alterações, referentes ao mês de abril de 2016 (n.ºs 6, 7 e 11); 
 
. Relação de Licença de Ocupação de Via Pública, referentes ao mês de abril de 2016 (n.º 9);  
 
. Relação de Licença de Construção, referentes ao mês de abril de 2016 (n.º 8 e 10); 
 
 
Processos Despachados pelo Sr. Vereador Gabriel Oliveira – abril de 2016 
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Processos Despachados pelo Sr. Diretor do DAU – abril de 2016 
 

 
 

 
 
DELIBERAÇÕES 
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO - DIG.  
Aprovada, por unanimidade. 
A constituição de um fundo de maneio para o corrente ano afeto à Divisão de Informação Geográfica, e em 
nome de Maria Deolinda Andrade Rodrigues Teixeira da Costa, pelo valor global de 480€, 
e nos termos da deliberação identificada no 2.º considerando da proposta. 
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PRÉDIO SITO NA AVENIDA MOVIMENTO DAS FORÇAS ARMADAS, FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA – 
AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. Adquirir por usucapião, nos termos do artigo 1287º e 1296º, ambos do Código Civil, o prédio urbano sito 
na Avenida Movimento das Forças Armadas, nºs 14 a 14-C e 16 a 16-A, inscrito na matriz em nome do 
Município da Amadora, sob o artigo 526 da freguesia da Mina de Água (anteriormente inscrito na matriz 
sob o artigo 401 da extinta freguesia da Mina), composto de prédio de rés-do-chão e primeiro andar, para 
serviços, com a área total de oitocentos e cinquenta e dois virgula oitenta e dois metros quadrados e a área 
coberta de seiscentos e quinze virgula catorze metros quadrados, que confronta do norte com o prédio 
número dezoito da Avenida Movimento das Forças Armadas, do sul com o prédio número doze da Avenida 
Movimento das Forças Armadas, do nascente com Câmara Municipal da Amadora (Parque Central) e do 
poente com Avenida Movimento das Forças Armadas, com o valor patrimonial tributário de 706.030,00 €, 
realizando-se a competente escritura pública de justificação notarial, tendente ao registo predial; 
 
2. Que, em cumprimento do disposto no artigo 96º, nº1 do Código do Notariado, outorguem na referida 
escritura como declarantes três pessoas com idoneidade e conhecimento dos factos que servem de base à 
usucapião. 
 
PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA, NO ÂMBITO DO 
REGIME JURÍDICO DO SISTEMA PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.  
Aprovada, por maioria. 
1. A minuta de Protocolo de Delegação de Competências a celebrar com a Área Metropolitana de Lisboa, o 
qual tem a natureza de contrato Interadministrativo, na área dos serviços de transportes, conforme 
documento anexo e que faz parte integrante da presente proposta. 
 
2.  Submeter, ao abrigo da alínea m), do n.º 1 do artigo 33.º e para os efeitos da alínea k) do n.º 1 do artigo 
25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, a presente deliberação à Assembleia 
Municipal para autorização da celebração do referido protocolo. 
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PROTOCOLO-QUADRO A CELEBRAR COM O MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL, MINISTRO-ADJUNTO, 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E OS MUNICÍPIOS DE LISBOA, SINTRA, CASCAIS, LOURES, ALMADA E OEIRAS 
PARA A PROMOÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO REFERENCIAL DE EDUCAÇÃO PARA A SEGURANÇA, A 
DEFESA E A PAZ.  
Aprovada, por unanimidade. 
Celebrar um protocolo-quadro com o Ministério da Defesa Nacional, com o Ministro-adjunto, com o 
Ministério da Educação e com os municípios de Lisboa, Sintra, Cascais, Loures, Almada e Oeiras, para a 
promoção de implementação do “Referencial de Educação para a Segurança, Defesa e Paz. 
 
PROCESSO DISCIPLINAR (N.º 09/AG/15), INSTAURADO POR VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE ZELO, 
CORREÇÃO, OBEDIÊNCIA E LEALDADE.  
Aprovada, por escrutínio secreto. 
Aplicar ao trabalhador identificado no 1º considerando da proposta 191/2016, a sanção disciplinar de 
multa, valorada em 105,00 €, sanção esta que ficará suspensa pelo período de seis meses. 
 
SIMAS – RELATÓRIO E CONTA DE 2015.  
Aprovada, por maioria. 
Aprovar e submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do artigo 17.º do Regulamento de 
Organização dos SIMAS, o Relatório e Conta de 2015, para competente aprovação. 
 
SIMAS – CONCURSO PÚBLICO COM VISTA À AQUISIÇÃO DE 8.550 CONTADORES DN15, PARA MEDIÇÃO 
DE CONSUMOS DOMÉSTICOS DE ÁGUA LIMPA E FRIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO 
DE CONTADORES INSTALADOS – RETIFICAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL – RATIFICAÇÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar o ato praticado pelo Conselho de Administração dos SIMAS, através do qual aprovou a retificação, 
datada de 15 de abril do ano em curso, ao relatório final do procedimento melhor identificado no 1º 
considerando, no qual constam as reclamações e a forma como as mesmas foram tidas em conta pelo júri 
do referido concurso público, em nada alterando o sentido de adjudicação anteriormente deliberado. 
 
SIMAS – ABATE/ALIENAÇÃO DE BENS – RATIFICAÇÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) e relativa ao abate/alienação dos bens 
constantes nas listagens anexas à informação melhor identificada no 1.º considerando da proposta nº 
194/2016. 
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SIMAS – PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DESTINADA À CONSTRUÇÃO 
DO NOVO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DOS SIMAS DE OEIRAS E AMADORA, EM LECEIA, OEIRAS – 
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: 
a) Autorizou a despesa e aprovou a abertura de procedimento por concurso público para a empreitada 
destinada à construção do novo Edifício dos Serviços Técnicos dos SIMAS de Oeiras e Amadora, em Leceia, 
no concelho de Oeiras, a executar no prazo máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, a desenvolver nos 
anos de 2016, 2017 e 2018; 
b) Definiu o preço base em 3.900.000,00 €, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor a suportar pelo SIMAS, 
enquanto entidade adjudicante, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 2.º do Código do IVA (inversão do 
sujeito passivo); 
c) Aprovou as peças do procedimento; 
d) Aprovou a composição e nomeou o júri do procedimento com a faculdade de delegação de 
competências para todos os atos processuais inerentes ao mesmo, designadamente no âmbito da abertura 
das propostas, elaboração de relatórios preliminar e final a que haja lugar, bem como de resposta e 
respetivas aprovações de eventuais reclamações e de listas de erros ou omissões, os quais, a verificaram-
se, deverão ser objeto de ratificação pelo órgão competente para o efeito, sendo que o primeiro dos vogais 
efetivos substituirá o Presidente nas suas faltas ou impedimentos; 
e) Nomeou o coordenador de segurança em fase de projeto. 
 
ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO A ARRUAMENTO DA CIDADE.  
Aprovada, por unanimidade. 
A atribuição do nome Praça João Picoito – Engenheiro e Empreendedor, a uma artéria do Município. 
  
CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DA AMADORA E A OMEP – ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO À CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES – RESCISÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
Aprovação da rescisão do Contrato de Comodato estabelecido entre a Autarquia e a Organização Mundial 
de Educação Pré-Escolar (OMEP), ao abrigo do exposto na informação dos serviços n.º 36923, datada de 
04.05.2016, do DEDS. 
 
 



 16

IMPLEMENTAÇÃO DO SIGE EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO - COMPARTICIPAÇÃO DE 
VERBA.  
Aprovada, por unanimidade. 
A atribuição de verba no montante total de 7.495,62 €, para apoio à implementação do Sistema Integrado 
de Gestão Escolar (SIGE) nos Agrupamentos de Escolas Cardoso Lopes e Damaia, nos termos e para os 
efeitos do exposto na informação dos serviços n.º 36696, datada de 04.05.2016, do DEDS/DAFA. 
 

 
 
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 1.237,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação dos 
serviços n.º 36376, datada de 03.05.2016, do DEDS/DIS. 
 
REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FERNANDO PITEIRA SANTOS.  
Aprovada, por unanimidade. 
Submeter à Assembleia Municipal ao abrigo da alínea k) do n.º 1 do artigo 33º conjugada com a alínea g) do 
n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, o presente Projeto de 
Regulamento da Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, para a competente aprovação. 
 
REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 25 DE MAIO DE 2016 
INFORMAÇÕES 
A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 71.051.382,04 €; 
 
DELIBERAÇÕES 
CONCURSO PÚBLICO PARA “EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR EB1/JI 
BRANDOA (EX-BRANDOA 2)” – EMPREITADA N.º 7/2016  – 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 “EB1/JI Brandoa (Ex-Brandoa 2) – 
Execução das Obras de Requalificação do Edifício Escolar” à empresa “A. Morgado Gama, Lda.”, pelo valor 
de 185.240,90 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

 
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), nos termos e 
ao abrigo do n.º 3 do artigo 86º, artigo 87º, n.º 2 do artigo 91º, nº 2 do artigo 93º e n.º 2 do artigo 105º, 
todos daquele diploma legal. 
 
COMPETIÇÕES NACIONAIS DE GINÁSTICA - FESTIVAL DE GINÁSTICA, FITNESS E DANÇAS 2016 & 
ENCONTRO DE CLASSES DE FORMAÇÃO.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município da 
Amadora e o Clube Desportivo do Agrupamento de Escolas Amadora Oeste, no âmbito da realização do 
Festival de Ginástica, Fitness e Danças 2016 e do Encontro de Classes de Formação – Competições 
Nacionais de Ginástica, nos termos e para os efeitos do exposto na informação dos serviços n.º 40082, 
datada de 16.05.2016, do DEDS/DD; 
 
2. Apoiar financeiramente a realização do Festival de Ginástica, Fitness e Danças 2016 e do Encontro de 
Classes de Formação – Competições Nacionais de Ginástica atribuindo ao Clube Desportivo do 
Agrupamento de Escolas Amadora Oeste a verba no montante total de 1.000,00 €, nos termos e para os 
efeitos do exposto na informação dos serviços n.º 40082, datada de 16.05.2016, do DEDS/DD; 
 
3. Ceder os apoios não financeiros, técnicos e logísticos, necessários à realização do Festival de Ginástica, 
Fitness e Danças 2016 e do Encontro de Classes de Formação – Competições Nacionais de Ginástica, nos 
termos e para os efeitos do exposto na informação dos serviços n.º 40082, datada de 16.05.2016, do 
DEDS/DD. 
 
CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL 
DA AMADORA E A ASSOCIAÇÂO AMAVITA FOOT, NO ÂMBITO DO EURO JOVEM 2016.  
Aprovada, por unanimidade. 
1. A Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município da Amadora e a 
Associação AMAVITA Foot no âmbito do Euro Jovem 2016, possibilitando a realização do evento nos termos 
e para os efeitos expostos na informação dos serviços n.º 38661, datada de 11.05.2016, do DEDS/DD; 
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2. A atribuição de verba no valor de 2.000 € à Associação AMAVITA Foot, nos termos e para os efeitos 
previstos na informação dos serviços n.º 38661, datada de 11.05.2016, do DEDS/DD; 
 
3. Ceder os apoios não financeiros, técnicos e logísticos necessários à realização do evento, de acordo com 
a informação dos serviços n.º 38661, datada de 11.05.2016, 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 660,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação dos serviços 
n.º 37654, datada de 06.05.2016, do DEDS/DIS. 
 
FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO  
Aprovada, por unanimidade. 
Aprovar, ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, a proposta de apoio 
económico, no valor global de 402,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação dos serviços 
n.º 38519, datada de 10.05.2016, do DEDS/DIS. 
 
ALTERAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE TITULAR DO FUNDO DE MANEIO AFETO À DEM  
Aprovada, por unanimidade. 
Designar como titular responsável pela gestão do fundo de maneio afeto à Divisão de Equipamentos 
Mecânicos, a Eng.ª Manuela Carneiro Pires. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA “REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA 
REDE EM DIVERSOS LOCAIS” – EMPREITADA N.º 5/2016 – 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 “Rede Pública de Iluminação – Execução 
de Obras de Extensão da Rede em Diversos Locais” à empresa “C.M.E. – Construção e Manutenção 
Electromecânica, S.A.”, pelo valor 196.874,85 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

 
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), nos termos e 
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ao abrigo do n.º 3 do artigo 86º, artigo 87º, nº 2 do artigo 91º, n.º 2 do artigo 93º e nº 2 do artigo 105º, 
todos daquele diploma legal. 
 
ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA AMADORA – APROVAÇÃO FINAL 
Aprovada, por unanimidade. 
Submeter, nos termos e para os efeitos do nº7 do artigo 123º do RJIGT, à Assembleia Municipal, a proposta 
de alteração simplificada ao PDM, consubstanciada numa alteração parcial da Via L5 da Rede Municipal 
Principal Projetada. 
 
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 entre o Município da 
Amadora e o Desportivo Operário do Rangel, o qual se encontra disponível em "www.cm-
amadora.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, (Assinatura ilegível), Diretor do Departamento de Administração Geral, o subscrevi. 
Paços do Município da Amadora, 05 de maio de 2016. 
 

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 entre o Município da 
Amadora e o Núcleo de Árbitros de Futebol Brandoa Amadora, o qual se encontra disponível em "www.cm-
amadora.pt/editais-avisos-comunicados" para consulta. 
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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, (Assinatura ilegível), Diretor do Departamento de Administração Geral, o subscrevi. 
Paços do Município da Amadora, 20 de maio de 2016. 
 

A Presidente, 
Assinatura ilegível 

Carla Tavares 


