
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 4 DE FEVEREIRO DE 2015 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a redução de garantia bancária, destinada 

a garantir a boa e regular execução das infraestruturas urbanísticas comuns, em nome da 

TDF – Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos Imobiliários, S.A., Jaime Gomes 

Duarte – Investimentos imobiliários, Lda. e José da Conceição Guilherme, e relativa ao 

Processo 245-PM/04. 

Foi ainda deliberado dar conhecimento do teor da presente deliberação à respetiva entidade 

bancária e aos requerentes. – Redução de Garantia Bancária. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o abate ao património móvel municipal, de uma 

viatura Audi A4, considerando que a sua reparação não é economicamente viável. – Abate 

de Património Móvel. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovados aditamentos aos Contratos 

Interadministrativos celebrados e relativos à delegação de competências nas Juntas de 

Freguesia da Falagueira-Venda Nova e Mina de Água, no âmbito da manutenção de dois 

parques infantis. 

Foi ainda aprovado submeter os aludidos contratos à autorização da Assembleia Municipal, 

ao abrigo da alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º, para os efeitos da alínea k) do n.º 1 do artigo 

25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. – Contratos Interadministrativos – 

Aditamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou aditamentos aos Acordos de Execução 

celebrados e relativos à Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia de Águas 

Livres, Encosta do Sol, Falagueira-Venda Nova, Mina de Água e Venteira, no âmbito da 

gestão e manutenção, designadamente, dos espaços verdes. 

 

 



 

 

 

Foi ainda aprovado submeter os aludidos acordos à autorização da Assembleia Municipal, 

ao abrigo da alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º, para os efeitos da alínea k) do n.º 1 do artigo 

25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. – Acordos de Execução – Aditamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou, nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, o despacho proferido pela Presidente a 29 de janeiro do 

ano em curso, através do qual autorizou e aprovou a minuta do contrato a celebrar com a 

empresa Magoflor – Jardins do Magoito, Lda. e autorizou a notificação da entidade 

adjudicatária no âmbito do procedimento de Prestação de Serviços de Manutenção de 

Diversas Zonas Verdes no Concelho da Amadora. – Prestação de Serviços de 

Manutenção de Diversas Zonas Verdes no Concelho da Amadora – Minuta de Contrato 

- Ratificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi emitido parecer prévio vinculativo à celebração de 

um contrato para a prestação de serviços de reparação de diversas viaturas da frota 

municipal. – Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

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

contrato para a prestação de serviços de Elaboração de Projeto de Arquitetura da 26.ª 

AmadoraBD. - Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi emitido parecer prévio vinculativo para aquisição de 

serviços de manutenção de equipamentos de combate a incêndio. - Emissão de Parecer 

Prévio Vinculativo. 

 

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

contrato para a prestação de serviços de manutenção de equipamentos de impressão. - 

Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi autorizado, nos termos da alínea cc) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, o abate de diversos bens móveis dos 

Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora. 

– SIMAS - Abate de Património Móvel. 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter à Assembleia Municipal, nos termos e 

ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a 1.ª 

Revisão Orçamental de 2015 (Modificação no Orçamento da Receita e da Despesa) 

referente aos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS). – SIMAS - 1.ª Revisão Orçamental de 2015. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado emitir parecer prévio vinculativo genérico 

favorável, para efeitos do disposto no n.º 5 e 12 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014 de 31 de 

dezembro (LOE 2015), no âmbito dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora, à 

celebração de contratos de aquisição de serviços, desde que não ultrapasse 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 as 

cento e trinta e duas horas, a aquisição de serviços cuja execução se conclua no prazo de 

trezentos e sessenta e cinco dias a contar da notificação da adjudicação e a celebração ou 

renovação de contratos de prestação de serviços de manutenção ou assistência a 

máquinas, equipamentos ou instalações, pelo prazo máximo de um ano. – SIMAS - Parecer 

Prévio Vinculativo. 

 

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) e através dos quais, autorizou a despesa e aprovou a abertura 

de procedimento por concurso público para a empreitada destinada à 

remodelação/ampliação de redes de esgotos no concelho de Oeiras para o ano de 

2015/2016, com um prazo de execução de 9 (nove) meses, definiu o preço base, aprovou as 

peças do procedimento, aprovou a composição e nomeou o júri do procedimento com a 

faculdade de delegação de competências para todos os atos processuais inerentes ao 

procedimento e nomeou o coordenador de segurança em fase de projeto. SIMAS – 

Ratificação de Atos - Abertura de Procedimento por Concurso Público para a 

Empreitada Destinada à Remodelação/Ampliação de Redes de Esgotos no Concelho 

de Oeiras para o Ano de 2015/2016. 

 

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 Amadora (SIMAS) e através dos quais, autorizou a despesa e aprovou a abertura 



 

 

 

de procedimento por concurso público para a empreitada destinada à substituição das redes 

de saneamento do Alto da Barra, com um prazo de execução de 9 (nove) meses, definiu o 

preço base, aprovou as peças do procedimento, aprovou a composição e nomeou o júri do  

procedimento com a faculdade de delegação de competências para todos os atos 

processuais inerentes ao mesmo e nomeou o coordenador de segurança e fase de projeto. - 

SIMAS – Ratificação de Atos - Abertura de Procedimento por Concurso Público para a 

Empreitada Destinada à Substituição das Redes de Saneamento do Alto da Barra. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter, nos termos e ao abrigo do artigo 64.º 

da Lei n.º 82-B/2014 de 31 de dezembro (LOE 2015), à Assembleia Municipal para 

autorização, da abertura de procedimento por parte dos SIMAS para recrutamento, com 

vista à ocupação de 21 (vinte e um) postos de trabalho de carácter temporário, pela 

modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Determinado. – 

SIMAS – Abertura de Procedimento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi ratificado o ato do Conselho de Administração dos 

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

(SIMAS), através do qual nomeou o coordenador de segurança em fase de obra e diretor de 

fiscalização em obra, no âmbito da empreitada destinada à instalação/remodelação de 

coletores domésticos nas freguesias de Águas Livres e Falagueira-Venda Nova. – SIMAS – 

Ratificação de Ato - Coordenador de Segurança em Fase de Obra - Diretor de 

Fiscalização em Obra. 

 

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 revogação do ato administrativo de abertura 

do procedimento por Concurso Público com Publicidade Internacional para a Aquisição de 

Serviços de Comunicações de Dados de Voz para os Vários Locais dos SIMAS. – SIMAS – 

Ratificação de Ato - Revogação de Ato Administrativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado indeferir um pedido de indemnização, 

solicitado por um requerente, relativo a danos alegadamente causados num veículo. - 

Pedido de Indemnização. 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a cessação do procedimento concursal comum 

para ocupação de um posto de trabalho, em regime de contrato de trabalho por tempo 

indeterminado, na categoria de Técnico Superior, na área de Protocolo e Relações Publicas, 

com fundamento na sua inutilidade superveniente, bem como a remessa da presente 

deliberação ao Órgão Deliberativo para conhecimento. - Cessação de Procedimento 

Concursal. 

 

No âmbito do Projeto AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos, foi pela Câmara Municipal da 

Amadora aprovado a descentralização de verba para as instituições envolvidas no 

mencionado Projeto (Fundação AFID Diferença, Sociedade Filarmónica de Apoio Social e 

Recreio Artístico da Amadora (SFRAA) e Santa Casa da Misericórdia da Amadora (SCMA)). 

- Projeto AmaSénior. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta de Protocolo de Cooperação a 

celebrar entre a Câmara Municipal da Amadora e a Escola Superior de Teatro e Cinema 

(ESTC), bem como a minuta de Acordo de Parceria a celebrar entre a Câmara Municipal da 

Amadora, a Escola Superior de Teatro e Cinema e a Associação dos Amigos da Escola 

Superior de Teatro e Cinema (AAESTC), através dos mencionados instrumentos jurídicos, 

permite-se desenvolver processos e métodos de expressão teatral, enquanto instrumentos 

artístico-culturais, junto da comunidade Amadorense utilizando, para o efeito, a formação, a 

renovação de ideias e práticas artísticas contemporâneas, a reflexão psicossocial e a 

expressão pela arte no seu todo. - Protocolo de Cooperação - Acordo de Parceria. 

 

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

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

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

Fundo de Coesão Social. 

 

Na Sequência das exposições realizadas por artistas plásticos na Galeria Municipal Artur 

Bual, no ano de 2014, foram doadas pelos artistas obras de arte a esta Edilidade, tendo 

para o efeito a Câmara Municipal da Amadora deliberado aceitar, nos termos da alínea j) do 

n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, as referidas doações a favor do 

Município da Amadora. – Doações de Obras de Arte. 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a composição do Júri do Prémio José 

Afonso/2014, que será constituído pela Senhora Presidente ou em quem delegar, que 

preside, e pelas personalidades Olga Prats (Pianista), Sérgio Azevedo (Músico) e Vanda 

Santos (Chefe da Divisão de Intervenção Cultural). - Prémio José Afonso/2014. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a constituição de uma Comissão Municipal para 

encabeçar as comemorações do XLI Aniversário do 25 de Abril, a qual será integrada pela 

Presidente da Câmara Municipal da Amadora e um Vereador de cada força política 

representada na Câmara Municipal. 

Foi ainda aprovado, convidar a participar na referida Comissão, o Presidente da Assembleia 

Municipal, um membro de cada força política representada naquele Órgão Municipal e os 

Presidentes de Junta de Freguesia, bem como constituir um grupo de trabalho que 

colaborará com a aludida Comissão. – Comemorações do XLI Aniversário do 25 de Abril. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi emitido parecer prévio vinculativo à celebração de 

um contrato para a prestação de serviços de manutenção dos equipamentos de AVAC 

instalados nos diversos edifícios pertencentes à Câmara Municipal. - Emissão de Parecer 

Prévio Vinculativo. 

 

 


