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REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 28 AGOSTO DE 2013 

 
RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter à Assembleia Municipal, nos termos e ao 
abrigo da alínea b) do nº 4 do Artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, a 
aceitação dos terrenos, com as áreas de 12.522,05m2 e 1.863,80m2, respetivamente, a integrar no 
domínio público municipal da Amadora, e a ceder pela Colina de Belas – Promoção e Construção, S.A - 
Domínio Público Municipal. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração 
dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, relativos à adjudicação 
do concurso público para aquisição patrimonial de 13 viaturas ligeiras de passageiros, com retoma de 6 
viaturas, à empresa Renault Portugal, S.A., e à alienação dos bens móveis respeitantes à aludida retoma 
– Ratificação. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado ratificar os atos praticados pelo Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora (SIMAS) e 
relativos à aprovação dos relatórios preliminar e final do procedimento por concurso público, para o 
fornecimento contínuo de peças e materiais para os armazéns dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e 
Amadora, as deliberações dos júri, a ordenação de propostas, a adjudicação do respetivo concurso, bem 
como a aprovação da minuta do contrato a celebrar com a entidade adjudicante – Ratificação. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar a aprovação, pelo Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora (SIMAS), da nova Tabela de 
Preços das Análises, realizados pela Divisão de Laboratório de Análises dos SIMAS – Ratificação. 
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Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter à Assembleia Municipal, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, o pedido de 
autorização prévia, remetido pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água 
e Saneamento de Oeiras e Amadora (SIMAS), para a assunção de compromisso plurianual referente à 
empreitada destinada à remodelação/ampliação de redes de esgotos domésticos e pluviais, no Concelho 
da Amadora – Autorização Prévia para Assunção de Compromisso Plurianual. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter, nos termos e ao abrigo do nº 1 do artigo 6º da Lei 
nº 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, à Assembleia Municipal, o pedido de autorização 
prévia enviado pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento 
de Oeiras e Amadora (SIMAS), para a assunção de compromisso plurianual, para a prestação de serviços 
destinada à limpeza/desobstrução, inspeção CCTV e atualização das redes residuais domésticas e pluviais 
no Município da Amadora - Autorização Prévia para Assunção de Compromisso Plurianual. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter à Assembleia Municipal, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, o pedido de 
autorização enviado pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Saneamento de Oeiras e Amadora (SIMAS), para a assunção de compromisso plurianual referente à 
prestação de serviços destinados à localização geográfica de 80 viaturas da frota dos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora (SIMAS) - Autorização Prévia para 
Assunção de Compromisso Plurianual. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter, nos termos e ao abrigo do nº 1 do artigo 6º da Lei 
nº 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, à Assembleia Municipal, o pedido de autorização 
prévia enviado pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento 
de Oeiras e Amadora (SIMAS), para a assunção de compromisso plurianual referente à prestação de 
serviços com vista à recolha de NIF’s e atualização dos campos na USB que permitam a execução de 
penhoras pelos serviços de Execuções Fiscais dos Municípios de Oeiras e Amadora - Autorização Prévia 
para Assunção de Compromisso Plurianual 
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No âmbito dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora (SIMAS), 
foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovados os mapas plurianuais da despesa corrente e de 
capital (PPI), bem como deliberado submetê-los à Assembleia Municipal, nos termos do disposto na 
alínea c) do artigo 17º dos Estatutos dos SIMAS, para sua aprovação, bem como foi submetido a este 
órgão, ao abrigo do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, a 
assunção de compromissos plurianuais no decorrer do presente ano – SIMAS – Mapas de Despesa 
Corrente e de Capital (PPI) e Assunção de Compromissos Plurianuais para 2013. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da 
Câmara, através do qual foi autorizada a aplicação da pena de multa proposta pela Inspeção-geral da 
Educação, a uma funcionária não docente da EB1/J1 dos Moinhos da Funcheira – Processo Disciplinar - 
Ratificação 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara, através do 
qual prorrogou o prazo de vigência dos contratos, por igual período (ano letivo 2013/2014), celebrados 
com as entidades adjudicantes e respeitantes à aquisição de serviços de desenvolvimento da atividade 
física e desportiva e para a prestação de serviços de ensino de inglês, ambos no 1º ciclo de ensino básico 
– Ratificação. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado ratificar os despachos proferidos pelo Sr. Presidente da 
Câmara e através dos quais aprovou o projeto de decisão de adjudicação, a respetiva adjudicação do 
procedimento concursal por ajuste direto, para impressão de dois Boletins Municipais bimestrais, bem 
como a minuta de contrato a celebrar com a entidade adjudicante –  Ajuste Direto para a Impressão 
de Dois Boletins Municipais Bimestrais - Ratificação. 
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A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar os despachos proferidos pelo Sr. Presidente da 
Câmara e através dos quais aprovou o projeto de decisão de adjudicação, a respetiva adjudicação do 
procedimento concursal por ajuste direto, para a prestação de serviços de comunicações móveis 
terrestres, com cedência de equipamento ao Município da Amadora, bem como a minuta contratual – 
Ajuste Direto Para a Prestação de Serviços de Comunicações Móveis Terrestres, com Cedência 
de Equipamento ao Município da Amadora - Ratificação. 
 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter à Assembleia Municipal, nos termos e ao 
abrigo da alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99, conjugado com o nº 2 do artigo 12º da Lei nº 
2/2007, de 15 de janeiro, ambos os diplomas na sua atual redação, o pedido de isenção parcial do 
pagamento de taxas requerido pelos clubes da Amadora, utilizadores do Complexo Desportivo Municipal 
do Monte da Galega – Pedido de Isenção Parcial do Pagamento de Taxas. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter à Assembleia Municipal da Amadora, ao abrigo do 
disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro na sua atual redação, a 
autorização para a assunção de compromisso plurianual, para posterior abertura de procedimento 
concursal para o fornecimento de artigos de higiene, aos diversos serviços da Câmara Municipal - 
Autorização Prévia para Assunção de Compromisso Plurianual 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da 
Câmara, através dos quais procedeu à emissão de parecer prévio vinculativo, autorizou a abertura de 
procedimento concursal por ajuste direto, para o fornecimento de refeições nas escolas do ensino básico 
1º ciclo e do pré-escolar, aprovou as peças do aludido procedimento, bem como foi por esta Edilidade 
aprovado o projeto de decisão de adjudicação, a adjudicação, bem como a minuta do contrato a celebrar 
com a entidade adjudicante – Ajuste Direto para o Fornecimento de Refeições nas Escolas do 
Ensino Básico 1º Ciclo e do Pré-Escolar - Ratificação e Adjudicação 
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No âmbito do enriquecimento da coleção do Centro Nacional de Banda Desenhada e Imagem (CNBDI), foi 
pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a aquisição do acervo artístico ao autor de banda 
desenhada, Fernando Relvas, sendo revogada a deliberação camarária anteriormente tomada – 
Revogação e Aquisição de Acervo Artístico. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter, nos termos e ao abrigo do nº 1 do artigo 6º da Lei 
nº 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, à Assembleia Municipal, o pedido de autorização 
prévia, remetido pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), para a assunção de compromisso plurianual 
para a empreitada destinada à reposição de pavimentos no Concelho da Amadora - Autorização Prévia 
para Assunção de Compromisso Plurianual. 
 


