
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 28 OUTUBRO DE 2015 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu parecer prévio vinculativo à celebração de um 

contrato de prestação de serviços de limpeza nos serviços municipais. - Parecer Prévio 

Vinculativo. 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a emissão de parecer prévio vinculativo à 

celebração de um contrato de prestação de serviços de reparação da viatura de resíduos 

sólidos urbanos Iveco 45-CM-33. – Parecer Prévio Vinculativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura de procedimento de Concurso 

Público, com publicitação no Diário da República, para o fornecimento de computadores, 

monitores e tablets, ao abrigo do disposto na alínea b), do n.º 1 do artigo 16.º, na alínea b) 

do n.º 1, do artigo 20.º e no artigo 130.º todos do Código dos Contratos Públicos bem como 

as peças do aludido concurso, nomeadamente, o programa e o caderno de encargos, para o 

efeito do disposto na alínea b), do n.º 1 e no n.º 2, do artigo 40.º do mencionado Código. 

Foi ainda aprovado a composição do júri ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 67.º do 

Código dos Contratos Públicos e delegar no Júri as competências para a realização da 

audiência prévia dos concorrentes e para a prestação de esclarecimentos, nos termos do 

disposto n.º 2, do artigo 69.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 109.º do mesmo Código. - 

Concurso Público, com Publicitação no Diário da República, para o Fornecimento de 

Computadores, Monitores e Tablets. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório final elaborado pelo Júri, e adjudicou a 

prestação de serviços de higiene e limpeza em diversas instalações municipais, bem como 

deliberou notificar o adjudicatário para a prestação da caução, nos termos do disposto no 

artigo 90.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos. - Prestação de Serviços de 

Higiene e Limpeza em Diversas Instalações Municipais – Adjudicação. 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o protocolo de colaboração relativo à 

cedência de instalações, a celebrar entre o Pingo Doce – Moinhos da Funcheira, a 

Imoretalho – Gestão de Imóveis, S.A e o Município da Amadora. – Protocolo de 

Colaboração. 

 

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 5.ª alteração ao Orçamento de 2015 – PPI, 

Orçamento das Despesas Correntes e de Capital. 

Foi ainda deliberado dar conhecimento do teor da presente proposta à Assembleia 

Municipal. – SIMAS - Ratificação de Ato - 5.ª Alteração ao Orçamento de 2015 – PPI, 

Orçamento das Despesas Correntes e de Capital. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram ratificados os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e através dos quais, autorizou a despesa e aprovou a abertura do procedimento ao 

abrigo do Acordo Quadro da Agência Nacional de Compras Públicas do Estado (ANCP) – 

atual eSPap, para a prestação de serviços destinados à higiene e limpeza das instalações 

dos SIMAS de Oeiras e Amadora, para os anos de 2016 a 2018, definiu o preço base do 

mencionado procedimento, aprovou as peças do procedimento, nomeou o Júri do 

procedimento e aprovou a sua composição, com a faculdade de delegação das 

competências para todos os atos processuais inerentes ao procedimento e autorizou a 

celebração de contrato escrito, nos termos do artigo 94.º do Código dos Contratos Públicos. 

- SIMAS - Ratificação de Atos - Abertura do Procedimento ao Abrigo do Acordo 

Quadro da Agência Nacional de Compras Públicas do Estado (ANCP) – Atual eSPap, 

para a Prestação de Serviços Destinados à Higiene e Limpeza das Instalações dos 

SIMAS de Oeiras e Amadora, para os Anos de 2016 a 2018. 

 

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 através dos quais, autorizou a despesa e aprovou a abertura do procedimento ao 

abrigo do Acordo Quadro da Agência Nacional de Compras Públicas do Estado (ANCP) – 

atual eSPap, para a prestação de serviços de segurança e vigilância das instalações dos  

 



 

 

 

SIMAS, definiu o preço base do procedimento, aprovou as peças do procedimento, nomeou 

o Júri do procedimento e aprovou a sua composição, com a faculdade de delegação das 

competências para todos os atos processuais inerentes ao procedimento e autorizou a 

celebração de contrato escrito, nos termos do artigo 94.º do Código dos Contratos Públicos. 

- SIMAS - Ratificação de Atos - Abertura do Procedimento ao Abrigo do Acordo 

Quadro da Agência Nacional de Compras Públicas do Estado (ANCP) – Atual eSPap, 

para a Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância das Instalações dos SIMAS. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Relatório Final, elaborado pelo Júri do 

Concurso Público para a Execução da Obra de Construção do Refeitório e Cozinha, bem 

como a adjudicação do mencionado procedimento. 

Foi ainda aprovado que em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de 

adjudicação previstas no Código dos Contratos Públicos, a 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 daquele 

Código. - Concurso Público para a Execução da Obra de Construção do Refeitório e 

Cozinha – Adjudicação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para o 

Agrupamento de Escolas D. João V, sede do Centro de Formação da Associação de 

Escolas do Concelho da Amadora (CFAECA), para comparticipação de despesas inerentes 

ao Projeto Rede de Escolas de Excelência (ESCXEL). 

O projeto em caus, visa desencadear um conjunto de estratégias capazes de encetar um 

processo de melhoria contínua dos resultados escolares dos alunos do Concelho, 

potenciando as suas aprendizagens ao nível da matemática e promovendo e maximizando o 

seu sucesso educativo. - Projeto Rede de Escolas de Excelência (ESCXEL). 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado a celebração do Contrato de Comodato 

entre o Município da Amadora e a Associação de Intervenção Comunitária de 

Desenvolvimento Social e Saúde (AJPAS), por forma a regularizar a utilização de uma 

fração, sita na freguesia da Mina de Água. 

A Rede Social do Concelho, promove a execução de projetos de intervenção comunitária 

nas áreas da educação, formação, emprego, cidadania, saúde, desporto e ação social, pre- 

 



 

 

 

tendendo manter uma participação ativa em atividades desenvolvidas na e pela 

comunidade. - Contrato de Comodato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a manutenção do Protocolo de fornecimento de 

refeições escolares com a DGEstE-DSRLVT nas Escolas Roque Gameiro e Pedro d’Orey da 

Cunha, para o ano letivo 2015/2016. – Protocolo - Refeições Escolares. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a realização da Gala Amadora Desporto 

2015, evento que anualmente homenageia e premeia os agentes desportivos com percursos 

e resultados de mérito, sendo que, a escolha dos vencedores dos Prémios de Distinção é da 

responsabilidade da Câmara Municipal da Amadora, sob coordenação do Gabinete de 

Desporto e Juventude. - Gala Amadora Desporto 2015. 

 

No âmbito do Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a dois residentes no 

Município, em situação de comprovada carência económica. - Regulamento Municipal do 

Fundo de Coesão Social. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou, ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, as tarifas de gestão de resíduos sólidos urbanos. - 

Tarifas de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. 


