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REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 30 DE JULHO DE 2014 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado, para os efeitos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, o despacho da Senhora Presidente, através do qual aceitou os motivos 

justificativos invocados pela entidade adjudicatária do concurso público urgente para a prestação de 

serviços de manutenção de diversas zonas verdes no concelho da Amadora, Lote 1, na sequência da 

notificação para se pronunciar, ao abrigo do direito de audição prévia, da intenção de caducidade da 

adjudicação, e consequentemente autorizou a celebração do contrato com a entidade adjudicatária. – 

Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o despacho proferido pela Senhora Presidente, através do qual 

aprovou a minuta do contrato a celebrar com a entidade adjudicatária do procedimento por ajuste direto 

para fornecimento de energia elétrica nas instalações alimentadas em Média Tensão (Lote 1) e em Baixa 

Tensão Especial (Lote 2), para o período compreendido entre 1 de agosto a 31 de dezembro de 2014. – 

Ratificação de Ato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado, para os efeitos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, o despacho proferido pela Senhora Presidente, através do qual autorizou a 

designação excecional de duas técnicas a integrar a reunião ordinária do Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas D. João V, em representação da Câmara Municipal. – Ratificação de Ato. 

 

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 minuta de contrato a celebrar no âmbito da empreitada destinada à substituição de 

tampas, reparação de ramais e caixas de visita de saneamento, no concelho de Oeiras para os anos de 

2014/2015. – SIMAS - Empreitada Destinada à Substituição de Tampas, Reparação de Ramais e 

Caixas de Visita de Saneamento, no Concelho de Oeiras para os Anos de 2014/2015 – Minuta 

de Contrato – Ratificação de Ato. 

 

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 aprovou a minuta de contrato a celebrar no âmbito da empreitada destinada à 

reparação/conservação dos reservatórios dos SIMAS nos concelhos de Oeiras e Amadora, a decorrer 

entre os anos de 2014 e 2016. – SIMAS - Empreitada Destinada à Reparação/Conservação dos 

Reservatórios dos SIMAS nos Concelhos de Oeiras e Amadora, a Decorrer Entre os Anos de 

2014 e 2016 – Ratificação de Ato. 
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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, aprovou abertura de procedimento por concurso público para a empreitada destinada 

à instalação/remodelação de coletores domésticos nas freguesias de Águas Livres e Falagueira-Venda 

Nova, no concelho da Amadora, a executar num prazo de 6 (seis) meses, após consignação, definiu o 

preço base do aludido procedimento, aprovou as peças do referenciado procedimento, nomeou a 

constituição do júri, com delegação neste de todos os atos processuais inerentes ao procedimento e 

nomeou a coordenadora de segurança em fase de projeto. – SIMAS - Procedimento por Concurso 

Público para a Empreitada destinada à Instalação/Remodelação de Coletores Domésticos nas 

Freguesias de Águas Livres e Falagueira-Venda Nova, no Concelho da Amadora – Ratificação 

de Atos. 

 

No âmbito da posse administrativa da empreitada destinada à construção do reservatório do Alto do 

Mira, bem como dos bens móveis e imóveis a ela afetos, foram pela Câmara Municipal da Amadora 

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 dedução ao 

valor das sanções contratuais, do valor das quantias devidas à entidade adjudicatária, por conta da 

responsabilidade da mesma no incumprimento do contrato, ao abrigo do n.º 3 do artigo 333.º do Código 

dos Contratos Públicos, aceitou a cessão dos créditos ao subempreiteiro de instalações hidráulicas pelo 

valor dos trabalhos da sua especialidade já realizados e acionou as garantias bancárias prestadas pela 

empresa Habitâmega, Construções S.A. – SIMAS – Ratificação de Atos. 

 

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), através dos 

quais aprovou os relatórios preliminar e final, elaborados pelo júri do procedimento com a adjudicação 

do concurso público para a empreitada destinada à remodelação das redes de abastecimento de água 

em Tercena, concelho de Oeiras, a notificação à entidade adjudicatária para prestação da caução e a 

nomeação do coordenador de segurança em fase de obra e como diretor de fiscalização. – SIMAS - 

Concurso Público para a Empreitada destinada à Remodelação das Redes de Abastecimento 

de Água em Tercena, concelho de Oeiras – Ratificação de Atos. 

 

No âmbito da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), foi pela Câmara Municipal da Amadora 

deliberado emitir parecer prévio vinculativo favorável à abertura de procedimentos relativos às diversas 

prestações de serviços. – SIMAS - Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

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), através dos 

quais aprovou o relatório final elaborado pelo júri do procedimento com a adjudicação do concurso 

público a aquisição de treze viaturas ligeiras de passageiros com cinco lugares, a diesel, com um prazo  
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de entrega de trinta dias após a assinatura do contrato, a retoma de doze viaturas e a minuta do 

contrato a celebrar com a entidade adjudicatária. – SIMAS - Concurso Público a Aquisição de Treze 

Viaturas Ligeiras de Passageiros com Cinco Lugares, a Diesel, com Retoma de Doze Outras 

Unidades Afetas aos SIMAS – Ratificação de Atos. 

 

No âmbito do Concurso Público para a Empreitada designada por Equipamento de Apoio ao 

Desenvolvimento de Práticas Desportivas no Parque Urbano do Borel/Orçamento Participativo 2013 – 

Execução de Obra/Casa Clube, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o Relatório Final, 

adjudicado o aludido procedimento e aprovado que, em caso de ocorrência de algumas situações de 

caducidade, a aludida adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar subsequente(s), nos 

termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 do artigo 93.º e n.º 2 

do artigo 105.º todos do Código dos Contratos Públicos. - Concurso Público para a Empreitada 

designada por Equipamento de Apoio ao Desenvolvimento de Práticas Desportivas no Parque 

Urbano do Borel/Orçamento Participativo 2013 – Execução de Obra/Casa Clube – 

Adjudicação. 

 

Relativamente à empreitada designada por Sinalização Horizontal 2014/2015/2016 – Aquisição e 

Instalação na Zona Norte, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a minuta contratual nos 

termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos. - Empreitada designada por 

Sinalização Horizontal 2014/2015/2016 – Aquisição e Instalação na Zona Norte – Minuta de 

Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura de um procedimento para atribuição do 

direito ao arrendamento do estabelecimento destinado a restauração e atividades culturais, sito no 

Parque Central, na Amadora, o caderno de encargos e o programa do aludido procedimento. 

Foi ainda aprovado designar o júri que conduzirá a realização das operações inerentes ao mencionado 

procedimento e delegar no júri as competências para prestar esclarecimentos sobre as peças do 

procedimento e o seu conteúdo, bem como para decidir sobre as prorrogações de prazo para 

apresentação das propostas. 

Foi ainda deliberado, submeter o referido procedimento à Assembleia Municipal, nos termos do disposto 

na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - Procedimento para 

Atribuição do Direito ao Arrendamento do Estabelecimento destinado a Restauração e 

Atividades Culturais, Sito no Parque Central, na Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a proposta de Regulamento Municipal de Candidatura ao 

Projeto Mobilidade e Acessibilidade – Amadora, uma Cidade para Todos e deliberou submeter o aludido 

instrumento jurídico a consulta pública, pelo período de 30 dias úteis, nos termos do artigo 118.º do 

Código do Procedimento Administrativo. - Regulamento Municipal de Candidatura ao Projeto 

Mobilidade e Acessibilidade – Amadora, uma Cidade para Todos – Consulta Pública. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir uma verba, para apoio à intervenção dos 

Projetos integrados no Programa Escolhas – 5.ª Geração, atualmente a intervir na Amadora. - Projetos 

integrados no Programa Escolhas – 5.ª Geração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba, para comparticipação escolar de 

livros e material escolar (1.ª tranche), no âmbito da Ação Social Escolar. - Ação Social Escolar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição de uma verba, para apoio à instalação do 

Sistema Integrado de Gestão Escolar (SIGE) nos Agrupamentos de Escolas Almeida Garrett e Miguel 

Torga. 

O Sistema Integrado de Gestão Escolar (SIGE) permite dar apoio à gestão escolar, diminuindo a 

vulnerabilidade no que concerne à segurança e gestão da informação escolar, bem como um 

acompanhamento adequado à população educativa, na simplificação de muitas tarefas diárias. - 

Sistema Integrado de Gestão Escolar (SIGE). 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a adesão do Município à Campanha do Conselho da Europa de 

Combate à Violência Sexual contra as Crianças – Pacto One In Five, através desta adesão são 

constituídas as estruturas necessárias ao combate à violência e abuso sexual em crianças e 

implementação das ações necessárias ao alcance de tal desiderato, permitindo também o 

desenvolvimento de uma cultura mais amiga das crianças e dos jovens, possibilitando que este grupo 

populacional participe, de forma ativa e significativa, no desenvolvimento de comunidades seguras e 

livres de violência sexual. - Campanha do Conselho da Europa de Combate à Violência Sexual 

contra as Crianças – Pacto One In Five – Adesão. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir apoio a dois munícipes residentes no Município, 

no âmbito do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios Sociais a Grupos Desfavorecidos da 

População – Fundo de Coesão Social. – Fundo de Coesão Social. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a proposta de alteração ao Regulamento Municipal para 

Atribuição de Apoios Sociais a Grupos Desfavorecidos da População – Fundo de Coesão Municipal, e 

deliberou submeter o aludido instrumento jurídico a consulta pública, pelo período de 30 dias úteis, nos 

termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo. - Regulamento Municipal para 

Atribuição de Apoios Sociais a Grupos Desfavorecidos da População – Fundo de Coesão 

Municipal – Alteração – Consulta Pública. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a realização da V Feira de Arte Contemporânea da 

Amadora 2014 e a atribuição de um apoio à Associação Círculo Artístico e Cultural Artur Bual, para a 

realização do referido evento. 
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A aludida Feira de Arte Contemporânea da Amadora, divulga a arte contemporânea nacional e 

internacional junto dos munícipes e, assume-se, como ponto de encontro de artistas, colecionadores, 

críticos e outros agentes do meio artístico. - V Feira de Arte Contemporânea da Amadora 2014. 

 


