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REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado delegar na Presidente da Câmara, ao abrigo do nº 1 do 
artigo 34º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, em conjugação com o nº 3 do artigo 35º do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA), com a faculdade de a mesma poder subdelegar, ao abrigo do nº 1 do 
artigo 36º do CPA, os poderes conferidos pelo Regulamento de Resíduos Sólidos do Município da 
Amadora, pelo Regime Jurídico da Instalação e Funcionamento de Depósitos Variados, pelo Decreto-Lei 
nº. 124/06, de 28 de Junho, pelo Decreto-Lei nº. 310/02, de 18 de Dezembro, na sua atual redação e 
pelo Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual redação – Delegação de Competências. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar o despacho proferido pela Presidente da Câmara e 
através do qual manifestou o não exercício do direto de preferência na venda de uma fração autónoma 
de tipologia T2, sita na freguesia da Falagueira-Venda Nova – Ratificação. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado ratificar o ato praticado pelo Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e 
Amadora (SIMAS) e através do qual concedeu autorização excecional para a abertura de procedimento 
concursal com vista à ocupação de um posto de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
na categoria de Assistente Técnico, bem como a submissão à Assembleia Municipal para os efeitos do nº 
2 do artigo 64º da Lei nº 83-C/2013 de 31 de dezembro, que aprovou a Lei do Orçamento de Estado para 
2014 – SIMAS – Ratificação. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos 
do disposto no nº 2 do artigo 64º da Lei nº 83-C/2013 de 31 de dezembro, que aprovou a Lei do 
Orçamento de Estado para 2014, a prossecução do procedimento concursal referente  à ocupação de um 
posto de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na categoria de Técnico Superior – 
SIMAS – Procedimento Concursal. 
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A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração 
dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) e 
através dos quais aprovou os relatórios final e preliminar do concurso público para a empreitada de 
remodelação/ampliação de redes de esgotos domésticos e pluviais no concelho da Amadora, a 
adjudicação do aludido concurso e a nomeação da coordenadora de segurança em fase de obra – 
Ratificação. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a abertura de concurso público para a empreitada 
denominada por “Equipamento de Apoio ao Desenvolvimento de Práticas Desportivas no Parque Urbano 
do Borel/Orçamento Participativo 2013 – Sede do Clube de Ténis”, bem como foram aprovadas as peças 
concursais, a delegação de competência no júri e nomeada a coordenadora de segurança em obra – 
Concurso Público – Abertura 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou o indeferimento de quatro pedidos de indemnização requeridos 
por munícipes – Indeferimento de Pedidos de Indemnização. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar uma candidatura ao abrigo do Programa 
REABILITA +, num imóvel sito na freguesia da Mina de Água – Reabilita + 
 
No âmbito do Projeto AmaSénior, foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar a 
descentralização de verba para as intuições envolvidas no aludido projeto – AmaSénior – 
Descentralização de Verba. 
 
Nos termos da transferência da gestão das creches municipais para entidades com o estatuto de IPSS, foi 
pela Câmara Municipal aprovada a transferência de verba para as entidades gestoras – Transferência 
de Verba. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou conceder os apoios económicos requerido por dois munícipes, 
ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal – Fundo de Coesão Social Municipal. 
 
Foi pela Câmara Municipal deliberado aprovar as retificações às peças do procedimento ao abrigo do 
acordo quadro, para o fornecimento de combustíveis rodoviários, bem como a prorrogação do prazo para 
a apresentação de propostas – Procedimento Concursal – Retificações e Prorrogação de Prazo. 
 
No âmbito do procedimento ao abrigo do acordo quadro para a prestação de serviços de vigilância e 
segurança, foi pela Câmara Municipal deliberado aprovar a redução do preço base do já referido 
procedimento, bem como foram aprovadas as devidas retificações às suas peças – Procedimento 
Concursal – Redução de Preço Base e Retificação de Peças do Procedimento. 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou submeter à Assembleia Municipal, a minuta de acordo a 
celebrar entre os Municípios de Oeiras e Amadora, no contexto da justa e equitativa distribuição dos 
resultados apurados pelos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras 
e Amadora (SIMAS) – SIMAS – Minuta de Acordo. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado revogar a deliberação do Executivo Municipal, na parte 
da delegação de competências no júri do concurso público para a empreitada “Demolições de Edifícios e 
Construções Ilegais – Revogação. 


