
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 7 DE OUTUBRO DE 2015 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 10.ª Modificação ao PPI (Plano 

Plurianual de Investimentos) e PAM (Plano de Atividades Municipais) e ao Orçamento da 

Despesa 2015. – Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano 

de Atividades Municipais) e Orçamento de 2015 – 10.ª Modificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 10.ª Modificação às Grandes Opções ao PPI 

(Plano Plurianual de Investimentos) e PAM (Plano de Atividades Municipais) – Anos 

Seguintes, bem como submeter a aludida Modificação à aprovação da Assembleia 

Municipal. - Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de 

Atividades Municipais) – Anos Seguintes - 10.ª Modificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter a discussão pública, por um 

período de 10 (dez) dias, para consulta dos interessados, o pedido de alteração à licença 

relativa à operação de loteamento, titulada pelo alvará de loteamento n.º 1/84, ao abrigo do 

n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com a redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro, a qual consiste na criação de um novo lote. – 

Alteração ao Alvará de Loteamento – Discussão Pública. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a devolução ao Banco Espirito Santo, entidade 

bancária que satisfaz o encargo em substituição do devedor original, o remanescente não 

utilizado na execução das obras de infraestruturas sitas na Urbanização da Serra de 

Carnaxide e no âmbito do Proc. n.º 3-PL/96, bem como notificar o Administrador da Massa 

Insolvente da Maconfer e da competente entidade bancária do teor da presente deliberação. 

– Devolução de Remanescente de Garantia Bancária. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter à Assembleia Municipal, nos 

termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 189.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão  



 

 

 

Territorial (RJIGT), o Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT), para 

competente apreciação. - Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT). 

 

A Câmara Municipal da Amadora deferiu um pedido de indemnização requerido por uma 

munícipe relativamente a danos ocorridos no seu veículo automóvel provocados pela queda 

de painel publicitário, propriedade do Município da Amadora, no Largo D. João I, na 

freguesia da Venteira. - Pedido de Indemnização. 

 

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), através dos quais, adjudicou o procedimento por concurso 

público internacional para o fornecimento contínuo de combustíveis líquidos e serviços 

acessórios através de cartões magnéticos para a frota automóvel dos SIMAS de Oeiras e 

Amadora, com a celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 94.º do 

Código dos Contratos Públicos e autorizou a notificação ao adjudicatário para a prestação 

de caução no valor de 5% do preço contratual. – SIMAS – Ratificação de Atos - 

Procedimento por Concurso Público Internacional para o Fornecimento Contínuo de 

Combustíveis Líquidos e Serviços Acessórios através de Cartões Magnéticos para a 

Frota Automóvel dos SIMAS de Oeiras e Amadora – Adjudicação – Minuta de 

Contrato. 

 

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, adjudicou o procedimento por concurso para 

a empreitada destinada à substituição das redes de abastecimento de água na ZMC 

Reboleira Norte, no concelho da Amadora, para um prazo de execução de 4 (quatro) meses, 

com a celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos 

Contratos Públicos, nomeou o Coordenador de Segurança em fase de obra e Diretor de 

Fiscalização da Obra e autorizou a notificação ao adjudicatário para a prestação de caução 

no valor de 5% do preço contratual. – SIMAS – Ratificação de Atos - Procedimento por 

Concurso para a Empreitada destinada à Substituição das Redes de Abastecimento 

de Água na ZMC Reboleira Norte, no Concelho da Amadora - Adjudicação – Minuta de 

Contrato. 

 



 

 

 

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), através dos quais, adjudicou o procedimento por concurso 

público para a prestação de serviços destinada à manutenção dos sistemas de telegestão, 

automação, instrumentação e supervisão das redes de água e saneamento dos SIMAS dos 

municípios de Oeiras e Amadora, com a celebração de contrato escrito nos termos do 

disposto no artigo 94.º do Código dos Contratos Públicos e autorizou a notificação ao 

adjudicatário para a prestação de caução no valor de 5% do preço contratual. – SIMAS – 

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

Serviços destinada à Manutenção dos Sistemas de Telegestão, Automação, 

Instrumentação e Supervisão das Redes de Água e Saneamento dos SIMAS dos 

Municípios de Oeiras e Amadora – Adjudicação – Minuta de Contrato. 

 

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, adjudicou o procedimento por concurso 

público para a empreitada destinada à duplicação do troço do Caneiro da Falagueira, na 

zona do Bairro do Bosque, no concelho da Amadora, para um prazo de 3 (três) meses, com 

a celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos 

Contratos Públicos, nomeou a Coordenadora de Segurança em fase de obra e a Diretora de 

Fiscalização da Obra e autorizou a notificação ao adjudicatário para a prestação de caução 

no valor de 5% do preço contratual. – SIMAS – Ratificação de Atos - Procedimento por 

Concurso Público para a Empreitada destinada à Duplicação do Troço do Caneiro da 

Falagueira, na Zona do Bairro do Bosque, no Concelho da Amadora - Adjudicação – 

Minuta de Contrato. 

 

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), através dos quais, aprovou a adjudicação do concurso público 

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

rebaixamento de ramais nas ruas confluentes à Av. Padre Himalaia, na freguesia das Águas 

Livres, no concelho da Amadora, para um prazo de execução de 9 (nove) meses, a 

nomeação do coordenador de segurança em fase de obra e diretor de fiscalização de obra, 

 



 

 

 

a notificação ao adjudicatário para a prestação de caução no valor de 5% do preço 

contratual e a celebra- 

ção de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos Contratos 

Públicos. – SIMAS – Ratificação de Atos - Concurso Público para a Empreitada 

destinada à Substituição de Redes de Abastecimento de Água e Rebaixamento de 

Ramais nas Ruas Confluentes à Av. Padre Himalaia, na Freguesia das Águas Livres, 

no concelho da Amadora – Adjudicação – Minuta de Contrato. 

 

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 a adjudicação do concurso público 

para a empreitada destinada à substituição de tampas e reparação de ramais e caixas de 

visita de saneamento, no concelho da Amadora, para os anos de 2015 e 2016, a nomeação 

da Coordenadora de Segurança em fase de obra e a Diretora de Fiscalização da Obra, a 

notificação ao adjudicatário para a prestação de caução e a celebração de contrato escrito 

nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos Contratos Públicos. – SIMAS – 

Ratificação de Atos - Concurso Público para a Empreitada destinada à Substituição de 

Tampas e Reparação de Ramais e Caixas de Visita de Saneamento, no Concelho da 

Amadora, para os Anos de 2015 e 2016 - Adjudicação – Minuta de Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado emitir parecer prévio vinculativo à 

abertura de procedimento por concurso público, para a celebração de contratos de seguros, 

para um prazo de 1 (um) ano, bem como ratificar o ato praticado pelo Conselho de 

Administração dos SIMAS, através do qual aprovou a abertura do aludido procedimento, 

bem como as peças concursais e nomeação do júri com possibilidade de delegação de 

competências para todos os atos que lhe sejam próprios. – SIMAS – Ratificação de Ato - 

Parecer Prévio Vinculativo - Procedimento por Concurso Público, para a Celebração 

de Contratos de Seguros – Abertura. 

 

A Câmara Municipal da Amadora declarou a deserção do procedimento para atribuição do 

direito ao arrendamento do estabelecimento destinado a restauração e atividades culturais, 

sito no Parque Central, na Amadora, por inexistência de apresentação de propostas, nos ter- 

mos da Ata n.º 2 elaborada pelo júri do aludido procedimento. - Deserção de 

Procedimento. 



 

 

 

No âmbito da Empreitada de Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2016/2017 

na Zona Norte, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a não aceitação das listas 

de erros e omissões apresentadas por interessados, bem como aprovar nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos, a prorrogação do prazo 

para apresentação de propostas. - Empreitada de Requalificação de Espaços 

Urbanos/Zonas Verdes 2016/2017 na Zona Norte – Erros e Omissões - Prorrogação do 

Prazo para Apresentação de Propostas. 

 

Relativamente à Empreitada de Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 

2016/2017 na Zona Centro, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a não 

aceitação das listas de erros e omissões apresentadas por interessados, bem como aprovar 

nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos, a 

prorrogação do prazo para apresentação de propostas. - Empreitada de Requalificação de 

Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2016/2017 na Zona Centro – Erros e Omissões - 

Prorrogação do Prazo para Apresentação de Propostas. 

 

No âmbito da Empreitada de Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2016/2017 

na Zona Sul, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a não aceitação das listas de 

erros e omissões apresentadas por interessados, bem como aprovar nos termos do disposto 

no n.º 2 do artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos, a prorrogação do prazo para 

apresentação de propostas. - Empreitada de Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas 

Verdes 2016/2017 na Zona Sul – Erros e Omissões - Prorrogação do Prazo para 

Apresentação de Propostas. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação das obras, no âmbito 

do Programa Reabilita + requerida por Nuno António Canova de Magalhães Xavier, na qua-

lidade de proprietário do imóvel sito na Rua Infanta D. Maria, n.º 10 e 12, na freguesia da 

Mina de Água, na Amadora. – Reabilita + 23/2015. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação das obras, no âmbito do 

Programa Reabilita + requerida por Nuno António Canova de Magalhães Xavier, na 

qualidade de proprietário do imóvel sito na Rua Infanta D. Maria, n.º 14 e 16, na freguesia da 

Mina de Água, na Amadora. – Reabilita + 24/2015. 

 



 

 

 

No âmbito do Relatório Final elaborado pelo júri do Concurso Público para o Fornecimento 

de Sacos Plásticos Descartáveis para Contentores Semienterrados, foi aprovado pela 

Câmara Municipal da Amadora o referenciado Relatório, a adjudicação do procedimento, 

bem como a respetiva minuta do contrato. - Concurso Público para o Fornecimento de 

Sacos Plásticos Descartáveis para Contentores Semienterrados – Adjudicação – 

Minuta do Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado a extensão dos escalões referentes à 

Ação Social Escolar (ASE) para além do período letivo (interrupções letivas) para o ano 

letivo de 2015/2016, aos alunos de Escalão A e B de Abono de Família que frequentam a 

Componente de Apoio à Família (Programa Apender & Brincar). - Ação Social Escolar 

(ASE). 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o pagamento das segundas visitas de estudo 

efetuadas pelas escolas públicas do 1.º ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-Infância da 

Amadora às Juntas de Freguesia do concelho. – Visitas de Estudo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a descentralização de uma verba para os 

Agrupamentos de Escolas do Concelho, no âmbito do Protocolo de Colaboração para Apoio 

ao Funcionamento das Escolas Públicas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardins-de Infância 

Municipais para o ano letivo de 2015/2016. – Protocolo de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba para os Agrupamentos 

de Escolas da Damaia, Fernando Namora e Pioneiros da Aviação Portuguesa, ao abrigo das  

intervenções programadas no âmbito da beneficiação das instalações das escolas sede dos 

Agrupamentos de Escolas inseridos no Contrato de Execução existente entre o Município da 

Amadora e o Ministério da Educação e Ciência. - Contrato de Execução. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado delegar a representação da Autarquia no 

Centro de Formação da Associação de Escolas do Concelho da Amadora (CFAECA) no 

Diretor do Departamento de Educação e Desenvolvimento Sociocultural (DEDS). – Centro 

de Formação da Associação de Escolas do Concelho da Amadora (CFAECA). 

 

 



 

 

 

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

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

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

Fundo de Coesão Social. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi emitido parecer prévio vinculativo para a prestação 

de serviços no âmbito do 26.º Amadora BD para Projeto e execução da cenografia da 

Exposição Central. - Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

No âmbito do Acordo Quadro da ESPAP, I.P., para a Prestação de Serviços de Higiene e 

Limpeza (AQ – HL 2015), foi pela Câmara Municipal da Amadora ratificado 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 da Câmara datado de 5 de outubro do ano em curso, através do qual 

autorizou a rejeição dos falsos erros e omissões do caderno de encargos que foram 

apresentados por uma empresa interessada, bem como a comunicação da decisão aos 

interessados, através de aviso publicado na plataforma eletrónica, com o recomeço das 

contagem do prazo para apresentação de propostas, desde a data da publicação da decisão 

e pelo número de dias correspondente ao último sexto do prazo para apresentação das 

propostas. – Ratificação de Ato. 

 

No âmbito da Empreitada de Requalificação de Pavimentos 2016/2017 na Zona Norte foi 

aprovado a não aceitação das listas de erros e omissões apresentadas por dois 

interessados, bem como aprovar nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 64.º do Código 

dos Contratos Públicos, a prorrogação do prazo para apresentação de propostas. –  

Empreitada de Requalificação de Pavimentos 2016/2017 na Zona Norte – Erros e 

Omissões - Prorrogação do Prazo para Apresentação de Propostas. 

 

Relativamente à Empreitada de Requalificação de Pavimentos 2016/2017 na Zona Centro 

foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a não aceitação das listas de erros e 

omissões apresentadas por um dos interessados, bem como aprovar nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos, a prorrogação do prazo 

para apresentação de propostas. - Empreitada de Requalificação de Pavimentos 

2016/2017 na Zona Centro – Erros e Omissões - Prorrogação do Prazo para 

Apresentação de Propostas. 



 

 

 

No âmbito da Empreitada de Requalificação de Pavimentos 2016/2017 na Zona Sul foi 

aprovado a não aceitação das listas de erros e omissões apresentadas por um dos 

interessados, bem como aprovar nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 64.º do Código 

dos Contratos Públicos, a prorrogação do prazo para apresentação de propostas. - 

Empreitada de Requalificação de Pavimentos 2016/2017 na Zona Sul – Erros e 

Omissões - Prorrogação do Prazo para Apresentação de Propostas. 

 

 

 

 

 

 

 


