
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 16 DE MARÇO DE 2016 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento de 

António Manuel Simões Rodriguez Calviño, que foi membro dos órgãos sociais da 

Amorama, deputado municipal desde 2009, integrando a bancada da CDU, militante do 

Partido Comunista Português desde 1983, e membro do Executivo da Comissão Concelhia 

do partido, na Amadora. – Voto de Pesar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um voto de pesar pelo falecimento do ator, 

realizador e professor João Nicolau de Melo Breyner Lopes, que marcou o teatro e a 

televisão realizada em Portugal, inovando as formas de fazer televisão, tornando-se um pilar 

da ficção televisiva portuguesa e demonstrando uma enorme versatilidade profissional. 

O seu desempenho foi singular, na televisão, no cinema e no teatro, criando impacto em 

pessoas de várias gerações. – Voto de Pesar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado solicitar à Assembleia Municipal da 

Amadora, nos termos e ao abrigo dos n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 

8 de junho e da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro 

autorização para a abertura de um procedimento relativo aos seguros de caráter 

permanente do Município da Amadora, para um período máximo de três anos, bem como 

para a assunção dos respetivos compromissos plurianuais. - Procedimento Relativo aos 

Seguros de Caráter Permanente do Município da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora autorizou, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 

149/2015 de 26 de maio, a Presidente da Câmara Municipal a celebrar 12 (doze) contratos 

de aquisição de serviços. - Contratos de Aquisição de Serviços. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi designado o Vogal para representar esta edilidade 

no Conselho de Administração da Valorsul – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos 

das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A.. – Representante na Valorsul. 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os atos do Conselho de Administração dos 

SIMAS, através dos quais, adjudicou o procedimento por concurso público para a 

empreitada destinada a trabalhos gerais de instalação ou substituição de acessórios, ramais 

de ligação e redes de drenagem de esgotos domésticos, no concelho de Oeiras, para o ano 

de 2016, a desenvolver para um prazo de execução de 6 (seis) meses, nomeou o 

Coordenador de Segurança em fase de obra e Diretor de Fiscalização da obra, autorizou a 

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

e autorizou celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 94.º do Código 

dos Contratos Públicos, cuja minuta será aprovada após a prestação de caução, nos termos 

do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos. – SIMAS – 

Procedimento por Concurso Público para a Empreitada Destinada a Trabalhos Gerais 

de Instalação ou Substituição de Acessórios, Ramais de Ligação e Redes de 

Drenagem de Esgotos Domésticos, no Concelho de Oeiras, para o ano de 2016 – 

Adjudicação - Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram ratificados os atos do Conselho de Administração 

dos SIMAS, através dos quais, adjudicaram o procedimento por concurso público para a em- 

preitada destinada à reparação de roturas na rede e em ramais de abastecimento de água 

no concelho de Oeiras, com um prazo de execução de 12 (doze) meses, nomeou o 

Coordenador de Segurança em fase de obra e Diretor de Fiscalização da obra, autorizou a 

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

e autorizou celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 94.º do Código 

dos Contratos Públicos, cuja minuta será aprovada após a prestação de caução, nos termos 

do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos. – SIMAS – Concurso  

Público para a Empreitada Destinada à Reparação de Roturas na Rede e em Ramais 

de Abastecimento de Água no Concelho de Oeiras – Adjudicação - Ratificação de 

Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os atos do Conselho de Administração dos 

SIMAS, através dos quais, adjudicou o procedimento por concurso público para a 

empreitada destinada à execução de trabalhos gerais de instalação ou substituição de 

acessórios, ramais de ligação e redes de abastecimento de água, no concelho de Oeiras 

para os anos de 2016 e 2017, a desenvolver para um prazo de execução de 12 (doze) me- 

 



 

 

 

ses, nomeou o Coordenador de Segurança em fase de obra e Diretor de Fiscalização da 

obra, autorizou a notificação ao adjudicatário para a prestação de caução no valor de 5% do 

preço contratual e autorizou celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 

94.º do Código dos Contratos Públicos, cuja minuta será aprovada após a prestação de 

caução, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos. – 

SIMAS – Procedimento por Concurso Público para a Empreitada Destinada à. 

Execução de Trabalhos Gerais de Instalação ou Substituição de Acessórios, Ramais 

de Ligação e Redes de Abastecimento de Água, no Concelho de Oeiras para os Anos 

de 2016 e 2017 – Adjudicação - Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi ratificado o ato praticado pelo Conselho de 

Administração dos SIMAS, através do qual aprovou a minuta de contrato a celebrar com a 

entidade adjudicatária do procedimento, ao abrigo do Acordo Quadro da Agência Nacional 

de Compras do Estado (ANCP) – atual eSPap (Entidade de Serviços Partilhados da 

Administração Pública), para a prestação de serviços destinados à segurança e vigilância 

nas instalações dos SIMAS. – SIMAS - Procedimento, ao Abrigo do Acordo Quadro da 

Agência Nacional de Compras do Estado, para a Prestação de Serviços Destinados à 

Segurança e Vigilância nas Instalações dos SIMAS – Minuta de Contrato – 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, através do qual aprovou a 2.ª alteração ao Orçamento de 2016 – PPI, Orçamento 

das Despesas Correntes e de Capital. 

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

Municipal. - SIMAS - 2.ª Alteração Orçamental de 2016 – Ratificação de Ato. 

 

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

SIMAS, através do qual aprovou a alteração ao mapa de pessoal 2016 dos SIMAS. 

Foi ainda deliberado, submeter nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e para os 

efeitos do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, na sua atual redação, à aprovação da Assembleia Municipal a aludida alteração. - 

SIMAS – Mapa de Pessoal - Ratificação de Ato. 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o relatório final relativo ao procedimento 

concursal para aquisição de serviços de poda e abate de árvores de alinhamento, bem 

como adjudicou o procedimento em causa e aprovou a respetiva minuta do contrato. - 

Procedimento Concursal para Aquisição de Serviços de Poda e Abate de Árvores de 

Alinhamento – Adjudicação – Minuta de Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o relatório final referente ao Concurso 

Limitado por Prévia Qualificação para a empreitada designada por Videovigilância – 

Execução da Infraestrutura de Fibra Ótica, adjudicado o aludido procedimento concursal, 

bem como e 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 do 

supramencionado Código. - Concurso Limitado por Prévia Qualificação para a 

Empreitada Designada por Videovigilância - Execução da Infraestrutura de Fibra Ótica 

– Adjudicação. 

 

No âmbito da empreitada designada por Sinalização Horizontal 2014/2015/2016 – Zona 

Norte, foi substituído o Coordenador de Segurança em Obra. – Coordenador de 

Segurança em Obra – Substituição. 

 

Relativamente às empreitadas designadas por Requalificação de espaços urbanos/zonas 

verdes 2016/2017 – Zona Norte, Centro e Sul, foi substituído o Coordenador de Segurança 

em Obra. - Coordenador de Segurança em Obra – Substituição. 

 

No âmbito da empreitada designada por Urbanização Neudel/Damaia – Execução das 

Obras de Qualificação do Espaço Público em Substituição do Urbanizador, foi nomeado o 

Coordenador de Segurança em Obra. - Coordenador de Segurança em Obra. 

 

Relativamente às empreitadas designadas por Requalificação de Pavimentos 2016/2017 – 

Zona Norte, Centro e Sul, foi substituído o Coordenador de Segurança em Obra. –

Coordenador de Segurança em Obra – Substituição. 

 

 



 

 

 

No âmbito da empreitada designada por EB1/JI Brandoa (Ex Brandoa 2) – Execução das 

Obras de Requalificação do Edifício Escolar, foi substituído o Coordenador de Segurança 

em Obra. - Coordenador de Segurança em Obra – Substituição. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado revogar o Regulamento do Concurso 

para Atribuição de Fogos do Empreendimento da Azinhaga dos Besouros, Quinta da 

Figueira, na Encosta do Sol, por inutilidade superveniente, bem como submeter a revogação 

em causa à aprovação da Assembleia Municipal. - Regulamento do Concurso para 

Atribuição de Fogos do Empreendimento da Azinhaga dos Besouros, Quinta da 

Figueira, Encosta do Sol – Revogação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aplicar a um funcionário desta Edilidade a 

sanção disciplinar de despedimento, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 

180.º, do n.º 5 do artigo 181.º, artigo 187.º e da alínea g) do n.º 3 do artigo 297.º, todos da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. – Procedimento Disciplinar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aceitou a doação de materiais escolares e de desgaste 

rápido efetuada pelo Lidl&Cia. – Doação. 

 

No âmbito do apoio financeiro ao Sistema Telefónico de Assistência Permanente (STAPA), 

correspondente ao período de setembro a dezembro de 2015, foi pela Câmara Municipal da  

Amadora aprovada a transferência de uma verba para a Santa Casa da Misericórdia da 

Amadora (SCMA). 

O sistema em causa, garante o suporte necessário a pessoas em situações de isolamento 

que não disponham de meios económicos suficientes para a contratação deste tipo de 

serviços por si só. - Sistema Telefónico de Assistência Permanente (STAPA). 

 

Relativamente ao Programa Municipal de Comparticipação de Inscrição de Atletas de 

Clubes do Concelho da Amadora em Competições Desportivas Federadas, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora aprovado a descentralização de uma verba para a Associação de 

Ténis de Lisboa, Federação de Andebol de Portugal, Associação de Futebol de Lisboa, 

Associação de Basquetebol de Lisboa, Federação Portuguesa de Esgrima e Associação de 

Atletismo de Lisboa. - Programa Municipal de Comparticipação de Inscrição de Atletas 

de Clubes do Concelho da Amadora em Competições Desportivas Federadas. 



 

 

 

Relativamente ao Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a cinco residentes do 

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

Fundo de Coesão Social. 

 


