
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 4 DE ABRIL DE 2018 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

No âmbito da Ação Social Escolar para ao Ano Letivo 2017/2018, foi aprovada a 

descentralização de verba para o Agrupamento Dr. Azevedo Neves, correspondente a um 

acerto de verbas. – Ação Social Escolar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a descentralização da 2.ª tranche da verba 

para as entidades parceiras, no âmbito do protocolo de colaboração do Programa de 

Atividades de Enriquecimento Curricular. - Programa de Atividades de Enriquecimento 

Curricular. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS), através dos quais autorizou a adjudicação da empreitada 

destinada à execução dos coletores da Av. Eng.º Bonneville Franco e do Forte de São João 

das Maias, em Oeiras, pelo prazo de execução de 240 (duzentos e quarenta) dias, aprovou 

a celebração do contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos 

Contratos Públicos e nomeou o Coordenador de Segurança em Obra e Diretor de 

Fiscalização da mesma obra – SIMAS - Empreitada Destinada à Execução dos Coletores 

da Av. Eng.º Bonneville Franco e do Forte de São João das Maias, em Oeiras – 

Adjudicação - Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi ratificado o ato do Conselho de Administração dos 

SIMAS, através do qual aprovou a minuta do contrato a celebrar com a empresa 

adjudicatária do Procedimento por Concurso Público para a prestação de serviços 

destinados aos circuitos de dados e internet. – SIMAS – Minuta de Contrato – Ratificação 

de Ato. 

 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os atos do Conselho de Administração dos 

SIMAS, através dos quais aprovou a abertura de procedimento por Concurso Público para a 

aquisição de 7500 contadores de água, correspondentes a 6500 contadores DN 15 e a 1000 

contadores DN 20, respetivas peças concursais, composição e nomeação do júri do 

procedimento, Gestor do Contrato e celebração de contrato escrito, nos termos do artigo 

94.º do Código dos Contratos Públicos. – SIMAS - Procedimento por Concurso Público 

para a Aquisição de 7500 Contadores de Água, Correspondentes a 6500 Contadores 

DN 15 e a 1000 Contadores DN 20 – Abertura – Ratificação de Atos. 

 

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

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS), através do qual ratificou o ato de levantamento da suspensão 

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

Florêncio dos Santos e Ruas Adjacentes, em Caxias – Oeiras. – SIMAS - Levantamento da 

Suspensão dos Trabalhos – Ratificação de Ato. 

 

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

dos SIMAS, através dos qual aprovou a minuta do contrato a celebrar com a empresa 

adjudicatária do procedimento por concurso publico para a empreitada destinada ao 

prolongamento da rede à estrada de acesso ao cemitério de Queluz, na freguesia da 

Venteira. – SIMAS – Minuta de Contrato – Ratificação de Ato. 

 

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

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS), através dos quais, aprovou a abertura de procedimento por 

Concurso Público para a empreitada destinada à substituição de condutas e ramais 

existentes na ZMC dos Quartéis, na freguesia da Venteira, no concelho da Amadora, a 

executar no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, peças concursais, composição e 

nomeação do júri do procedimento e a respetiva delegação de competências para todos os 

atos processuais inerentes ao procedimento, Coordenador de Segurança em Fase de 

Projeto e o Gestor do Contrato. – SIMAS - Procedimento por Concurso Público para a 

Empreitada Destinada à Substituição de Condutas e Ramais Existentes na ZMC dos 

Quartéis, na Freguesia da Venteira, no Concelho da Amadora – Ratificação de Atos. 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o projeto de revisão do regulamento Municipal de 

Acesso e de Atribuição de Habitação, bem como submeter o mencionado projeto a consulta 

pública para recolha de sugestões, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 101.º 

do Código do Procedimento Administrativo, pelo prazo de 30 dias a contar da publicação do 

projeto nos termos legais. - Projeto de Revisão do Regulamento Municipal de Acesso e 

de Atribuição de Habitação – Consulta Pública. 

 

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

Programa Reabilita + requerida por Depram, Lda., na qualidade de administradora do 

condomínio do imóvel sito na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 32, na freguesia da 

Venteira, na Amadora. - Reabilita + 1/2018. 

 

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

Programa Reabilita + requerida por Janelas do Cais, Lda., na qualidade de administradora 

do condomínio do imóvel sito na Rua 9 de Abril, n.º 29, na freguesia da Mina de Água, na 

Amadora. - Reabilita + 2/2018. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta do Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município da Amadora e a Academia de 

Esgrima João Gomes – Associação Desportiva, bem como a transferência de verba para a 

Academia de Esgrima João Gomes – Associação Desportiva.  

Foi ainda aprovado a atribuição do apoio não financeiro necessário à realização do 

Campeonato Nacional de Cadetes, Florete, Espada, Sabre, Masculino e Feminino – 

Individual e Equipas. – Contrato - Programa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo de Gestão de Piscinas Municipais e Desenvolvimento de 

Atividades Desportivas Aquáticas, a celebrar com o Clube de Natação da Amadora, bem 

como a atribuição de apoio financeiro ao referido Clube no âmbito do mencionado Contrato. 

– Contrato - Programa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a realização do programa desportivo 

Amadora Bikes 2018, bem como a minuta do Contrato Programa de Desenvolvimento Des- 

 



 

 

 

portivo, a celebrar com o Grupo de Cicloturismo Estrelas da Amadora, e respetivo apoio 

financeiro. - Programa Desportivo Amadora Bikes 2018 – Contrato - Programa. 

 

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. 

 

No âmbito da empreitada destinada à execução do “Eixo Estruturante Venda 

Nova/Falagueira”, foi pela Câmara Municipal da Amadora ratificado nos termos e ao abrigo 

do 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 Presidente a 2 de abril do ano em curso e através do qual aprovou 

a prorrogação do prazo para a apresentação das propostas, por 10 dias. – Ratificação de 

Ato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado nos termos e ao abrigo do n.º 2 do artigo 

40.º do Código dos Contratos Públicos, a retificação do Anúncio dos Concursos referentes à 

empreitada número 06/2018, denominada “Conservação e Beneficiação de Edifícios 

Municipais/Parque Escolar Municipal – Obras Diversas de Impermeabilização e Pintura”, 

empreitada número 07/2018, denominada “Conservação e Beneficiação de Edifícios 

Municipais/Parque Escolar Municipal – Eletricidade” e empreitada número 08/2018, 

denominada “Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal 

– Drenagens”. – Anúncio de Concursos – Retificação. 

 


