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REUNIÃO DE CÂMARA DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um voto de pesar pelo falecimento de Nelson Rolihlahla 

Mandela, advogado de formação, que se identificou muito cedo, com as aspirações de liberdade e justiça 

do seu povo, dedicando a sua vida à luta contra o regime explorador e opressor do apartheid. 

Foi ainda aprovado considerar o seu nome no plano toponímico da Cidade da Amadora. – Voto de 

Pesar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um voto de pesar pelo falecimento do Escultor Domingos de 

Castro Gentil Soares Branco. 

O aludido Escultor, esteve presente na Amadora em diferentes momentos, relacionados com a atividade 

cultural municipal, tendo doado à Câmara Municipal da Amadora vários desenhos, que integram o acervo 

de Arte Municipal, foi ainda autor do trabalho escultório em alto-relevo do átrio do Cineteatro D. João V, 

na Freguesia das Águas Livres. – Voto de Pesar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento do Arquiteto Nadir 

Afonso Rodrigues, que introduziu no nosso país o abstracionismo geométrico e, mais tarde, a arte 

cinética, tendo desenvolvido uma extensa obra plástica e teórica centrada na busca do Absoluto na Arte, 

tendo publicado um número significativo de obras sobre esta área de trabalho. - Voto de Pesar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o despacho proferido pela Presidente da Câmara Municipal, 

através do qual autorizou a 12.ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano de Atividades 

Municipais) e ao Orçamento de Despesa de 2013. – Grandes Opções do Plano (Plano de Atividades 

Municipais) e Orçamento de Despesa – Ratificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a calendarização da realização das reuniões ordinárias 

para o ano de 2014. – Reuniões de Câmara. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou nos termos do n.º 2 do Artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro e dos Artigos 174.º e 175.º do Código do Procedimento Administrativo conjugado com o n.º 

3 do Artigo 176.º do mesmo Código, confirmar a decisão proferida em 18 de agosto do ano em curso 

pelo Vereador do Pelouro, em virtude de não existir qualquer fundamento fatual ou legal para conceder 

provimento ao recurso hierárquico impróprio apresentado pela Firma “Costa & Mano – Exploração 

Hoteleira, Lda.”. - Recurso Hierárquico Impróprio. 

 

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

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora – SIMAS, através do 

qual aprovou o indeferimento da reclamação graciosa do ato de liquidação da tarifa de conservação de  
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esgotos interposta pela LISOP – Sociedade de serviços e Investimentos e Comércio de Imobiliário, Lda. 

– SIMAS – Reclamação Graciosa – Ratificação. 

 

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

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora – SIMAS, relativos à 

aprovação da revisão de preços efetuada, no âmbito da empreitada destinada à reparação das células de 

2500 m3 e 5000 m3 do reservatório da Atalaia, referente aos trabalhos executados entre março e 

outubro de 2012. – SIMAS – Revisão de Preços – Ratificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram ratificados os atos do Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora – SIMAS, através dos 

quais aprovou a resolução sancionatória do contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância 

nas instalações dos SMAS, atualmente SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora, com a ESABE – 

Vigilância, S.A., retroagindo os seus efeitos a 21 de outubro de 2013, revogando o ato administrativo 

que autorizou a cessação da posição contratual entre a ESABE – Vigilância, S.A., - Sucursal em Portugal 

e a SEGURFORCE – Segurança e Vigilância, LDA., a anulação do cabimento do referido contrato e a 

reserva da garantia bancária e cauções prestadas no âmbito do mencionado contrato, com vista à sua 

execução para efeitos de indemnização. – SIMAS – Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato do Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora – SIMAS, através do 

qual foi substituído o Coordenador de Segurança em Fase de Obra e de Diretor de Fiscalização e 

nomeada nova Coordenadora de Segurança em Fase de Obra e de Diretor de Fiscalização, no âmbito da 

Empreitada destinada à instalação de condutas de adução e distribuição do subsistema do reservatório 

do Alto da Mira. – SIMAS - Empreitada Destinada à Instalação de Condutas de Adução e 

Distribuição do Subsistema do Reservatório do Alto da Mira – Ratificação. 

 

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

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora – SIMAS, através do 

qual foi substituído o Coordenador de Segurança em Fase de Obra e nomeada nova Coordenadora de 

Segurança em Fase de Obra, no âmbito da Empreitada de Execução das Condutas do Anel de Abasteci- 

mento de Água da Zona Oriental do Concelho de Oeiras. – SIMAS - Empreitada de Execução das 

Condutas do Anel de Abastecimento de Água da Zona Oriental do Concelho de Oeiras - 

Coordenador de Segurança em Fase de Obra – Ratificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder à emissão de parecer prévio vinculativo favorável, à 

abertura do procedimento por Ajuste Direto com consulta a uma entidade, para a Aquisição da Prestação 

de Serviços para a Segurança e Vigilância das Instalações dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Saneamento de Oeiras e Amadora – SIMAS, nos meses de janeiro a maio de 2014. – SIMAS - Parecer 

Prévio Vinculativo. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a emissão de parecer prévio vinculativo favorável, à 

contratação das aquisições de serviços a realizar no 1.º trimestre do ano 2014, para os Serviços 

Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora – SIMAS. – SIMAS - Parecer Prévio 

Vinculativo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a emissão de licença de exploração provisória, requerida por 

Repsol Portuguesa, S.A., pelo prazo de um ano, referente a um posto de abastecimento Repsol, 

localizado na freguesia da Venteira. - Emissão de Licença. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a revisão dos preços técnicos, relativos aos contratos 

de arrendamento do parque habitacional municipal. - Parque Habitacional Municipal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Projeto de Regulamento do Concurso Público para Atribuição 

de Fogos do Empreendimento da Azinhaga dos Besouros, Quinta da Figueira, na freguesia da Encosta do 

Sol, nos termos da competência atribuída pelo Artigo 241º da Constituição da República Portuguesa e 

pelo disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º conjugado com a alínea g) do n.º 1 do Artigo 25.º, 

ambos da Lei n.º 75/2012, de 12 de setembro. 

Foi ainda aprovado submeter o aludido Projeto de Regulamento à apreciação pública, ao abrigo do artigo 

118.º do Código do Procedimento Administrativo, pelo período de trinta dias úteis, contados da data da 

sua publicação no Boletim Municipal da Amadora. - Projeto de Regulamento do Concurso Público 

para Atribuição de Fogos do Empreendimento da Azinhaga dos Besouros – Apreciação Pública. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado homenagear os Atletas Fernando Couto e Manuel Arons 

de Carvalho, no âmbito da 39ª Edição da Corrida de São Silvestre da Amadora, importando referir que 

a iniciativa em causa, é uma das mais importantes provas de atletismo, sendo reconhecida 

internacionalmente pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF), Federação Portuguesa de 

Atletismo e pela Associação de Atletismo de Lisboa. - 39ª Edição da Corrida de São Silvestre da 

Amadora – Homenagem a Atletas. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba para a operacionalização do 

Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular – Ano letivo 2013/2014 (2.ª Tranche) para as 

Juntas de Freguesia das Águas Livres, Falagueira-Venda Nova e Mina D´Água e para as Associações 

ABCD, Moinho da Juventude, Pais e Amigos das Crianças Mina, Pais EB1 Artur Martinho Simões, Pais EB1 

Venteira, Casal Popular Damaia, CEBESA, Santa Casa da Misericórdia e SFRAA. - Programa de 

Atividades de Enriquecimento Curricular. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o pagamento à Junta de Freguesia da Falagueira-Venda 

Nova, de uma verba, no âmbito das visitas de estudo. – Visitas de Estudo. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou cessar o Protocolo de Colaboração, relativo ao Projeto SAD 

para todos, celebrado entre o Município da Amadora, a Fundação Afid Diferença, a SFRAA – Quinta de 

São Miguel e a Santa Casa da Misericórdia da Amadora. – Cessação de Protocolo de Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta de contrato-programa de desenvolvimento 

desportivo a celebrar entre o Município da Amadora e a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas 

com Deficiência (FPDPD), Através do referido instrumento jurídico permite dar continuidade às ações 

necessárias para a correta aplicação do Projeto Sempre Jovens-Boccia Sénior. 

Foi ainda aprovado, atribuir uma verba para a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com 

Deficiência (FPDPD), permitindo deste modo a operacionalização do Projeto Sempre Jovens-Boccia 

Sénior. - Contrato-Programa - Projeto Sempre Jovens-Boccia Sénior. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de contrato-programa de desenvolvimento 

desportivo, a celebrar entre o Município da Amadora, o Agrupamento de Escolas da Damaia e o Instituto 

do Judo. 

Foi ainda aprovado atribuir ao Instituto do Judo uma verba, cujo intuito é a operacionalização do Projeto 

Futuro, bem garantir as instalações e os apoios técnicos e logísticos necessários à realização do referido 

Projeto. – Contrato-Programa - Projeto Futuro. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta de contrato-programa de desenvolvimento 

desportivo a celebrar entre o Município da Amadora, o Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes e a 

Escola de Judo Nuno Delgado. 

Foi ainda aprovado, atribuir uma verba para a Escola de Judo Nuno Delgado, cujo objetivo é a 

operacionalização do Projeto Formar Campeões para a Vida, bem como garantir as instalações e os 

apoios técnicos e logísticos necessários à realização do referido projeto. - Contrato-Programa - 

Projeto Formar Campeões para a Vida. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um contrato de comodato a celebrar entre o Município da 

Amadora e o Teatro dos Aloés, através do qual se define a cedência, a título precário e gratuito, da 

fração “A”, correspondente ao R/C do n.º 18, da Rua Beatriz Costa, na Urbanização dos Moinhos, na 

freguesia de Alfragide Norte, através da celebração do aludido instrumento jurídico, permite-se a 

produção e exibição de espetáculos, bem como formação e animação. - Contrato de Comodato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a anulação do Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo celebrado entre o Município da Amadora e o Damaia Ginásio Clube. 

Foi ainda aprovado o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município e 

o Damaia Ginásio Clube. 

Por último, foi ainda aprovado a transferência de uma verba para o Damaia Ginásio Clube, para fazer 

face aos encargos contemplados na estrutura de custos do aludido Contrato. – Anulação de Contrato-

Programa – Contrato-Programa. 
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No âmbito do Regulamento Municipal para a Atribuição de Apoios Sociais a Grupos Desfavorecidos da 

População – Fundo de Coesão Social Municipal, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a 

atribuição de quatro apoios a utentes residentes no Município. – Fundos de Coesão Social. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir uma verba para os Agrupamentos de Escolas e 

Escolas Secundárias, que apresentaram candidaturas válidas ao Programa de Apoio aos Projetos 

Socioeducativos (PAPSE) – para o Ano Letivo de 2013/2014. 

O referido Programa tem como objetivo primordial a promoção do ensino e formação global das crianças 

e jovens, em condições de igualdade de oportunidades, bem como criar novos ambientes de 

aprendizagem, ativa e participativa, onde a componente interpessoal e social surja como instrumento 

fundamental ao crescimento dos alunos enquanto cidadãos ativos e interessados. - Programa de Apoio 

aos Projetos Socioeducativos (PAPSE). 

 

 

 


