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REUNIÃO DE CÂMARA DE 4 DE DEZEMBRO DE 2013 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para o ano 

2014 dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora - 

SIMAS, e submeter os aludidos documentos provisionais de contas, ao abrigo do disposto na alínea c) do 

n.º 1 do artigo 33.º, para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos os artigos da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Foi ainda aprovado solicitar a autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, nos 

termos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, na sua atual redação. - 

Orçamento e as Grandes Opções do Plano para o ano 2014 dos SIMAS. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou ratificar o ato praticado pelo Conselho de Administração dos 

SIMAS, através do qual aprovou a 6.ª Alteração ao Orçamento de 2013 – PPI, Orçamento das Despesas 

Correntes e de Capital. - 6.ª Alteração ao Orçamento de 2013 – Ratificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado ratificar o ato de aprovação do Conselho de 

Administração dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora, referente à revisão de preços efetuada 

no âmbito da empreitada de “Construção dos Arranjos Exteriores das Instalações dos SIMAS, na 

Brandoa, no Concelho da Amadora – 1.ª e 2.ª Fase – CP 187/2011”, de trabalhos executados entre o 

período compreendido de janeiro a maio de 2013. - Empreitada de “Construção dos Arranjos 

Exteriores das Instalações dos SIMAS, na Brandoa, no Concelho da Amadora – 1.ª e 2.ª Fase – 

CP 187/2011” – Revisão de Preços – Ratificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou ratificar 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 abertura de procedimento por concurso público para a empreitada destinada à 

instalação de coletores na Rua da Indústria e Rua Beatriz Costa, em Alfragide, a definição do preço base 

do referido procedimento concursal para um prazo de execução de 3 (três) meses, após consignação, 

estando prevista a sua realização nos anos de 2013 e 2014, as peças do procedimento concursal em 

causa, a composição e nomeação do júri do referido procedimento com faculdade de delegação de 

competências para todos os atos processuais inerentes ao mesmo e a nomeação do coordenador de 

segurança em fase de projeto. – SIMAS - Concurso Público para a Empreitada destinada à 

Instalação de Coletores na Rua da Indústria e Rua Beatriz Costa, em Alfragide – Ratificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter à assembleia municipal, ao abrigo do disposto 

no n.º 2 do artigo 66.º da Lei do Orçamento de Estado, conjugado com a alínea b) do artigo 17.º do 

Regulamento de Organização dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios  
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de Oeiras e Amadora, para emissão de competente autorização para a prossecução do procedimento 

concursal referente à ocupação de três postos de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado. – SIMAS - Procedimento Concursal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou submeter à assembleia municipal, ao abrigo do disposto no n.º 

2 do artigo 66.º da Lei do Orçamento de Estado de 2013, conjugado com a alínea b) do artigo 17.º do 

Regulamento de Organização dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios 

de Oeiras e Amadora, para emissão de competente autorização para prossecução do procedimento 

concursal referente à ocupação de dois postos de trabalho para a carreira de Assistente Técnico. – 

SIMAS - Procedimento Concursal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado ratificar os atos do Conselho de Administração dos 

SIMAS, relativos à aprovação da revisão de preços efetuada no âmbito da empreitada destinada à 

remodelação das redes de abastecimento de água na Rua Sacadura Cabral, AV. Ivens, Rua Policarpo 

Anjos e arruamentos confinantes, Cruz Quebrada, e referente aos trabalhos executados entre abril e 

setembro de 2012. – SIMAS - Empreitada Destinada à Remodelação das Redes de 

Abastecimento de Água na Rua Sacadura Cabral, AV. Ivens, Rua Policarpo Anjos e 

Arruamentos Confinantes, Cruz Quebrada – Revisão de Preços – Ratificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o abate ao Património Móvel Municipal de duas varredouras, 

de uma viatura e de cinco extintores, atendendo que os bens em causa estão inoperacionais. – Abate 

ao Património Móvel Municipal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado emitir, nos termos e ao abrigo do disposto nos números 

4, 5 e 10 do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado 2013, parecer prévio vinculativo favorável à 

celebração de um aditamento ao contrato celebrado a 30 de agosto do ano corrente, entre o Município e 

a empresa que fornece diariamente as refeições nas escolas dos ensinos básico, 1.º ciclo e pré-escolar, 

nos dias 11 a 24 de outubro, bem como a minuta de aditamento ao contrato celebrado em agosto. - 

Parecer Prévio Vinculativo Favorável – Minuta de Aditamento. 

 

No âmbito da empreitada de “Cineteatro Municipal D. João V – Execução da Obra de Remodelação e 

Reabilitação do Edifício”, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a nomeação do Coordenador 

de Segurança em Obra. - Coordenador de Segurança em Obra. 

 

Relativamente à empreitada de “Demolições de Construções e Edifícios Ilegais”, foi aprovado pela 

Câmara Municipal da Amadora a Coordenadora de Segurança em Obra. - Coordenadora de Segurança 

em Obra. 

 

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

PH+ requerida por Rui Miguel dos Santos Rodrigues e José Alberto de Sousa Rodrigues, na qualidade de  
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administradores do imóvel sito na Rua Elias Garcia, n.º 239 E, F e G, na freguesia da Venteira, na 

Amadora. – PH+07/2013. 

 

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

+ requerida por Janelas do Cais Unipessoal, Lda., na qualidade de administradora do imóvel sito na Rua 

D. João de Castro, n.º 13, na freguesia da Mina de Água, na Amadora. – Reabilita +04/2013. 

 

No âmbito do apoio financeiro ao Sistema Telefónico de Assistência Permanente (STAPA), foi aprovado 

pela Câmara Municipal da Amadora a transferência de uma verba para a Santa Casa da Misericórdia da 

Amadora (SCMA). 

O aludido sistema garante a possibilidade de acionar a assistência de um modo rápido e eficaz, 

garantindo o suporte necessário a pessoas em situações de isolamento, que não disponham de meios 

económicos suficientes, para a contratação deste tipo de serviços por si só. - Sistema Telefónico de 

Assistência Permanente. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba, relativa à ação social 

escolar (ano letivo 2013/2014 – 2.ª tranche), para os Agrupamentos de Escolas José Cardoso Pires, 

Pioneiros da Aviação Portuguesa, Mães de Água, Amadora Oeste, Dr. Azevedo Neves, D. João V, 

Alfornelos e Damaia. - Ação Social Escolar. 

 

No âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA 2013), foi pela Câmara Municipal da 

Amadora aprovado a atribuição de subsídios para as associações da área educativa. 

O programa em causa, procura contribuir para o fortalecimento, competitividade e autonomia do tecido 

associativo na qualificação das suas respostas junto dos Munícipes envolvendo a participação dos seus 

associados no progresso da Cidade da Amadora. - Programa de Apoio ao Movimento Associativo 

(PAMA 2013). 

 

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

Desportivo, a celebrar entre o Município e o Desportivo Operário Rangel, no âmbito da realização da 39.ª 

Edição da Corrida de São Silvestre da Amadora. 

Foi ainda aprovado atribuir uma verba ao Desportivo Operário Rangel, para pagamento das despesas 

inerentes à organização da aludida iniciativa. 

Por último, foi ainda aprovado ceder os apoios não financeiros, técnicos e logísticos necessários à 

realização da 39.ª Edição da Corrida de São Silvestre da Amadora. - Contrato-Programa - 39.ª 

Edição da Corrida de São Silvestre da Amadora. 

 

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

Desportivo, a celebrar entre o Município da Amadora e a Federação de Ginástica de Portugal, no âmbito 

da realização da Gala Nacional de Grupos de Hip Hop 2013 – Competições Nacionais de Ginástica. 
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Foi ainda aprovado atribuir um apoio financeiro à Federação de Ginástica de Portugal, para fazer face às 

despesas de organização da Gala Nacional de Grupos de Hip Hop 2013 – Competições Nacionais de 

Ginástica. 

Por último, foi ainda aprovado ceder apoios não financeiros, técnicos e logísticos necessários à realização 

da iniciativa em causa. - Contrato-Programa - Gala Nacional de Grupos de Hip Hop 2013. 

 

 

 


