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REUNIÃO DE CÂMARA DE 15 DE JANEIRO DE 2014 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

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

Eusébio da Silva Ferreira, considerado o mais destacado atleta da história do futebol português, tornou-

se um símbolo do desporto português, reconhecido internacionalmente. Foi um dos melhores jogadores 

de futebol de todos os tempos, destacou-se ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, onde jogou durante 15 

anos, tendo sido 64 vezes internacional e marcado 42 golos pela Seleção Nacional Portuguesa. 

O Eusébio foi o maior marcador da Taça dos Campeões Europeus em 1965, 1966 e 1968, ganhou a Bola 

de Prata sete vezes, feito que foi um recorde nacional, tendo sido o primeiro jogador a ganhar a Bota de 

Ouro em 1968, e recebido a mesma distinção em 1973. 

O futebolista Eusébio da Silva Ferreira, recebeu várias distinções nacionais e estrangeiras ao longo da 

vida, foi reconhecido mundialmente pela figura do futebolista que foi, no qual se enquadra uma especial 

dimensão humana, transportou-o pelo reino do desporto como verdadeiro embaixador do espírito e da 

ética desportiva. – Voto de Pesar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter, nos termos e ao abrigo do disposto na alínea 

q) do n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 75/2013 de 13 de setembro, à aprovação da Assembleia Municipal, 

a integração no domínio público municipal, de uma parcela de terreno, na freguesia da Encosta do Sol. – 

Domínio Público Municipal 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a constituição do fundo de maneio para o ano 2014, para fazer 

face, ao pagamento de despesas urgentes e inadiáveis, por parte dos diversos serviços municipais. - 

Constituição de Fundos de Maneio de 2014. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a substituição da garantia bancária prestada pela 

requerente Moinho de Vila Chã – Actividades Imobiliárias, Lda. – Substituição de Garantia Bancária. 

 

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 despesa e a abertura do concurso público para a empreitada destinada à 

reabilitação do reservatório da Zona Média e do reservatório na Zona Alta da Amadora, com realização 

prevista em 2014 e 2015, a assunção de compromisso com despesa plurianual, as peças do 

procedimento, a composição e nomeação do júri e a delegação neste de competências para todos os 

atos processuais do procedimento e nomear o coordenador de segurança em fase de projeto. – SIMAS - 

Abertura do Concurso Público para a Empreitada Destinada à Reabilitação do Reservatório da 

Zona Média e do Reservatório na Zona Alta da Amadora - O Coordenador de Segurança em 

Fase de Projeto – Ratificação de Atos. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foram ratificados ao atos praticados pelo Conselho de Administração 

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

que se consubstanciaram na autorização da despesa e abertura de procedimento por concurso público 

para a empreitada destinada à substituição das redes de abastecimento de água e rebaixamento de 

ramais, no Concelho da Amadora para os anos de 2014 e 2015, assunção de compromisso com despesa  

plurianual, as peças do procedimento, bem como a composição e nomeação do júri do mesmo com a 

faculdade de delegação neste de competências para todos os atos processuais inerentes ao mesmo e 

nomear o Coordenador de Segurança em fase de projeto. – SIMAS - Abertura de Procedimento por 

Concurso Público para a Empreitada Destinada à Substituição das Redes de Abastecimento de 

Água e Rebaixamento de Ramais, no Concelho da Amadora - O Coordenador de Segurança em 

Fase de Projeto – Ratificação de Atos. 

 

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

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

qual aprovou a 1.ª revisão de preços definitiva efetuada no âmbito da empreitada destinada à 

“Substituição/Reabilitação de Coletores Domésticos e Pluviais na Sub-Bacia da Falagueira, Rua do 

Moinho e Rua D. Dinis, na Freguesia da Reboleira, no Concelho da Amadora”. – Empreitada Destinada 

à “Substituição/Reabilitação de Coletores Domésticos e Pluviais na Sub-Bacia da Falagueira, 

Rua do Moinho e Rua D. Dinis, na Freguesia da Reboleira, no Concelho da Amadora” - 

Ratificação de Ato. 

 

No âmbito da aprovação pelos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora – SIMAS, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora e de acordo com o disposto 

no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, a autorização do aumento 

temporário dos fundos disponíveis por recurso à antecipação da receita relativa à venda de água, que se 

prevê cobrar nos meses de março a dezembro de 2014. – SIMAS - Receita Relativa à Venda de 

Água. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o abate de uma viatura lava-contentora e de diverso 

material informático, por se encontrarem obsoletos e/ou avariados, por tal facto, não sendo possível 

proceder à sua reparação. – Abate de Património Móvel Municipal. 

 

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

Lídia, pelo prazo de doze meses, relativa ao posto de abastecimento, sito na Estrada Salvador Allende, 

na freguesia da Venteira, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 267/2002, 

de 26 de novembro, na sua atual redação. - Licença de Exploração Provisória. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a aplicação de pena disciplinar de despedimento a um 

funcionário desta Edilidade, por violação dos deveres de zelo, assiduidade e lealdade. – Procedimento 

disciplinar. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou o pedido de alteração de verbas solicitado pela Fundação Aga 

Kan, entidade executora do Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS), no Bairro do Casal da 

Mira, com vista à concretização dos objetivos propostos. O contrato em causa, tem como objetivo  

primordial identificar os recursos, potencialidades, necessidades e problemas da população do aludido 

Bairro. - Fundação Aga Kan - Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS). 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 1.ª Modificação ao PPI (Plano Plurianual de 

Investimentos) e PAM (Plano de Atividades Municipais) e ao Orçamento de Despesa de 2014. – Grandes 

Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e 

Orçamento de Despesa de 2014. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 1.ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) – Anos Seguintes, bem como submeter a 

referida Modificação à aprovação da Assembleia Municipal. - Grandes Opções do Plano (Plano de 

Atividades Municipais) – Anos Seguintes. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado solicitar emissão prévia genérica à Assembleia 

Municipal, para a assunção de compromissos plurianuais, durante o ano de 2014, para os efeitos do 

disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, na sua atual redação, nas situações que resultem 

de projetos e/ou ações constantes nas Grandes Opções do Plano para o ano de 2014 e se reportem a 

ações dotadas apenas ao nível do orçamento para o ano de 2014 e cujos encargos não excedam o limite 

de € 160.000,00, em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de 

execução de três anos. 

Foi ainda aprovado dar conhecimento à Assembleia Municipal da Amadora, de todos os compromissos 

plurianuais que venham a ser assumidos durante o ano de 2014. - Assunção de Compromissos 

Plurianuais. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou submeter, nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 6 do artigo 

22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, na sua atual redação, conjugado com a alínea c) do n.º 1 

do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua atual redação (LCPA), à Assembleia Municipal 

para competente autorização para o procedimento de prestação de serviços de vigilância e segurança 

privada e assunção dos compromissos plurianuais para os anos de 2014, 2015 e 2016. – Procedimento 

de Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Privada - Assunção dos compromissos 

plurianuais. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter, nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 6 do 

artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, na sua atual redação, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua atual redação (LCPA), à Assembleia 

Municipal para competente autorização para o procedimento de fornecimento de combustíveis 

rodoviários e assunção dos compromissos plurianuais para os anos de 2015, 2016 e 2017. – Procedi- 
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mento de Fornecimento de Combustíveis Rodoviários e Assunção dos Compromissos 

Plurianuais. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou emitir parecer prévio vinculativo genérico favorável, para 

efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 73.º da Lei do orçamento de Estado para o ano de 2014, no 

âmbito dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora, relativo à celebração de contratos de aquisição  

de serviços, desde quer não seja ultrapassado o montante anual de € 149.639,36, sem IVA, a contratar 

com a mesma contraparte e o trabalho a executar se enquadre numa das situações: ações de formação 

que não ultrapassem cento e trinta e duas horas; ou aquisição de serviços cuja execução se conclua no 

prazo de cento e oitenta dias a contar da notificação da adjudicação e à celebração ou renovação de 

contratos de prestação de serviços de manutenção ou assistência a máquinas, equipamentos ou 

instalações, pelo prazo máximo de um ano e desde que não seja ultrapassado o montante anual de € 

149.639,36, sem IVA, a contratar com a mesma contraparte. - Parecer Prévio Vinculativo Genérico 

Favorável. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o despacho proferido pela Presidente da Câmara 

Municipal, através do qual autorizou a 13.ª Modificação ao Orçamento de Despesa de 2013. - 

Orçamento de Despesa de 2013 – Ratificação. 

 


