
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 2 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o despacho da Presidente de Câmara através do 

qual autorizou a 8.ª modificação das Grandes Opções do Plano (PPI e PAM) e Orçamento 

da Despesa. – Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano 

de Atividades Municipais) e Orçamento de 2016 – 8.ª Modificação – Ratificação. 

 

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

Alvará de Loteamento n.º 1/01, e apresentado por Maria Leonor Cardoso Silva Sottomayor 

Megre. – Informação Prévia. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou submeter a discussão pública a alteração à 

licença de loteamento titulada pelo Alvará n.º 03/83, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 27.º 

do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 

de 16 de dezembro, na redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 136/14 de 9 de setembro, 

bem como notificar os proprietários dos lotes constantes do referido Alvará, para se 

pronunciarem no prazo de 10 dias. – Discussão Pública. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a desafetação do domínio público para o 

domínio privado municipal de uma parcela de terreno onde se encontra implantado um 

edifício na freguesia da Venteira, bem como submeter a presente deliberação à Assembleia 

Municipal, ao abrigo das disposições conjugadas na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e da 

alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação. 

– Desafetação de Parcela de Terreno. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as alterações ao Contrato Interadministrativo 

celebrado com a Junta de Freguesia das Águas Livres, no que se refere às competências 

delegadas nas áreas de manutenção dos espaços de jogo e recreio e de intervenção social 

e cultural. 

 



 

 

 

Foi ainda aprovado submeter à Assembleia Municipal, nos termos e ao abrigo da alínea m) 

do n.º 1 do artigo 33.º, para competente autorização, a alteração ao Contrato 

Interadministrativo para os efeitos previstos na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos os 

normativos legais constantes da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação. - 

Contrato Interadministrativo – Alteração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado alterações aos Contratos 

Interadministrativos celebrados com as Juntas de Freguesia de Alfragide, Encosta do Sol, 

Falagueira-Venda Nova, Mina de Água e Venteira, no que respeita às competências 

delegadas na área de intervenção social e cultural, bem como submeter à Assembleia 

Municipal, nos termos e ao abrigo da alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º para competente 

autorização, a alteração ao Contrato Interadministrativo, para os efeitos previstos na alínea 

k) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos os normativos legais constantes da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro, na sua atual redação. - Contratos Interadministrativos – Alteração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as alterações aos Acordos de Execução 

celebrados com as Juntas de Freguesia de Águas Livres, Alfragide, Encosta do Sol, 

Falagueira-Venda Nova, Mina de Água e Venteira, no que se refere às competências 

delegadas nas áreas de gestão e manutenção dos espaços verdes e limpeza pública. 

Foi ainda aprovado submeter à Assembleia Municipal, nos termos e ao abrigo da alínea m) 

do n.º 1 do artigo 33.º, para competente autorização, a alteração ao Contrato 

Interadministrativo para os efeitos previstos na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos os 

normativos legais constantes da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação. – 

Contratos Interadministrativos – Alteração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o ato praticado pelo Conselho de 

Administração dos SIMAS, através do qual aprovou o indeferimento da reclamação graciosa 

intentada por uma empresa, e relativa ao ato da sua exclusão do Concurso Público para a 

Prestação de Serviços de Seguros, lançado pelos SIMAS – Reclamação Graciosa – 

Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato praticado pelo Conselho de Administração 

dos SIMAS, através do qual aprovou o abate/alienação de determinados bens. – SIMAS – 

Abate/Alienação de Bens. 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram ratificados os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos SIMAS, através dos quais aprovou a abertura do procedimento por 

concurso público com publicidade internacional, para a prestação de serviços destinada à 

manutenção dos espaços verdes das instalações dos SIMAS, nos concelhos de Oeiras e 

Amadora, para os anos de 2017 a 2020, eventualmente renovável, definiu o preço base do 

procedimento em causa, aprovou as peças concursais e nomeou o júri do procedimento e 

aprovou a sua composição, com a faculdade de delegar naquele, as competências para 

todos os atos processuais inerentes ao procedimento. – SIMAS - Procedimento por 

Concurso Público Procedimento com Publicidade Internacional, para Prestação de 

Serviços Destinada à Manutenção dos Espaços Verdes das Instalações dos SIMAS – 

Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato através do qual Conselho de Administração 

dos SIMAS, aprovou a alteração à Cláusula Segunda do contrato para a prestação de 

serviços de seguros no âmbito do procedimento concursal para a prestação de seguros. – 

SIMAS – Alteração de Cláusula de Contrato - Ratificação de Ato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o ato pelo qual o Conselho de 

Administração dos SIMAS, aprovou a minuta de contrato a celebrar com a entidade 

adjudicatária do Concurso Público para a Empreitada Destinada à Construção do Novo 

Edifício dos Serviços Técnicos dos SIMAS, em Leceia. – SIMAS – Minuta de Contrato – 

Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o conteúdo do Relatório Final do procedimento 

concursal para a empreitada para a Execução da Obra de Construção dos Balneários, bem 

como a adjudicação do mencionado procedimento. 

Aprovou ainda que em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de 

adjudicação prevista 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 86.º, 

artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 do artigo 93.º e n.º 2 do artigo 105.º, todos daquele 

diploma legal. – Procedimento Concursal para a Empreitada para a Execução da Obra 

de Construção dos Balneários. 

 

 



 

 

 

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

do Programa Reabilita + requerido por Maria Luísa Ferrão Pegado de Oliveira, na qualidade 

de Administrador do condomínio do imóvel sito na Estrada de Alfragide, n.º 30 (Antiga 

Estrada Nacional 6-2), na freguesia de Águas Livres, na Amadora. - Reabilita + 30/2016. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e 

na alínea k) do n.º do artigo 33.º todos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, dos artigos 

99.º, 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, na sua atual redação: 

Aprovar o projeto do Regulamento Municipal de Apoio à Realização de Obras – Reabilita 

Plus, bem como submeter o aludido projeto de Regulamento a consulta pública, nos termos 

e para os efeitos do disposto no artigo 100.º e n.ºs 1 e 2 do artigo 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo. - Projeto do Regulamento Municipal de Apoio à Realização 

de Obras – Reabilita Plus. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura de procedimento de Concurso 

Público com Publicitação no Diário da República, que tem por objeto a aquisição de duas  

viaturas para recolha de casco de vidro, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 

16.º, na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º e no artigo 130.º todos Código dos Contratos 

Públicos. 

Foi ainda aprovado as peças do mencionado concurso, nomeadamente, o programa e o 

caderno, para o efeito do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do 

CCP, bem como a composição do júri nos termos do n.º 1 do artigo 67.º. 

Por último foi aprovado a delegação no júri das competências para a realização da 

audiência prévia dos concorrentes e para prestação de esclarecimentos (nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 69.º conjugado com o n.º 1 do artigo 109.º do Código dos 

Contratos Públicos. - Concurso Público com Publicitação no Diário da República para 

Aquisição de Duas Viaturas para Recolha de Casco de Vidro. 

 

Relativamente ao Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a um residente do 

Município, em situação de comprovada carência económica. - Regulamento Municipal do 

Fundo de Coesão Social. 

 


