
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 4 DE MAIO DE 2016 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

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

SIMAS, através do qual aprovou a minuta do contrato a celebrar com a entidade 

adjudicatária e no âmbito da 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. – SIMAS - 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 – 

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 prestação de serviços de seguros à empresa adjudicatária, com um prazo de 

execução de 1 ano, autorizou a notificação ao adjudicatário para a prestação de caução, no 

valor de 5% do preço contratual e autorizou a celebração de contrato escrito nos termos do 

disposto no artigo 94.º do Código dos Contratos Públicos, cuja minuta será aprovada 

posteriormente, após a prestação de caução, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do mesmo 

Código. – SIMAS - Procedimento por Concurso Público para a Prestação de Serviços 

de Seguros – Adjudicação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi ratificado 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 minuta do contrato a celebrar com a 

entidade adjudicatária e no âmbito do procedimento de empreitada destinada à reparação 

de roturas na rede e em ramais de abastecimento de água no concelho de Oeiras. – SIMAS 

- Procedimento de Empreitada Destinada à Reparação de Roturas na Rede e em 

Ramais de Abastecimento de Água no Concelho de Oeiras – Minuta de Contrato. 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora, ratificou o ato do Conselho de Administração dos SIMAS, 

através do qual aprovou a minuta do contrato a celebrar com a entidade adjudicatária e no 

âmbito da 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. – SIMAS - 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 – Minuta de Contrato. 

 

No âmbito da empreitada designada por Parque Desportivo e Cultural da Boba – Execução 

de Obra, foi pela Câmara Municipal da Amadora nomeado o coordenador de segurança em 

obra. – Coordenador de Segurança em Obra. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi nomeado o coordenador de segurança em obra, no 

âmbito da empreitada designada por Rede Pública de Iluminação – Execução de Obras de 

Extensão da Rede em Diversos Locais. – Coordenador de Segurança em Obra. 

 

A Câmara Municipal da Amadora nos termos do disposto na Lei n.º 81/2014 de 19 de 

dezembro e nas alíneas k) e v) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

e do n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, aprovou o início do 

procedimento administrativo do regulamento municipal de atribuição de habitação municipal, 

em regime de arrendamento apoiado. - Regulamento Municipal de Atribuição de 

Habitação Municipal, em Regime de Arrendamento Apoiado – Início de Procedimento. 

 

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

do Programa Reabilita + requerido por Jaime Saraiva Fernandes, na qualidade de 

Administrador do condomínio do imóvel sito na Rua Elias Garcia, n.º 90, na freguesia da 

Falagueira-Venda Nova, na Amadora. - Reabilita + 3/2016. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a rescisão do Protocolo de Cedência de 

Instalações estabelecido entre a Autarquia e o Centro de Bem-Estar Social da Amadora 

(CEBESA). - Rescisão de Protocolo. 

 

 



 

 

 

No âmbito do protocolo de colaboração celebrado entre o Município da Amadora e os 

Agrupamentos de Escolas do Município para a manutenção de equipamentos e realização 

de pequenas reparações nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardins-de Infância da 

Rede Pública, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a transferência de uma 

verba para os Agrupamentos de Escolas do Município. - Protocolo de Colaboração. 

 

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

de Escolas que apresentaram candidaturas válidas ao Eixo I de intervenção do Programa de 

Apoio aos Projetos Socioeducativos (PAPSE) – Ano Letivo de 2015/2016. - Programa de 

Apoio aos Projetos Socioeducativos. 

 

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

à operacionalização do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC´s) – Ano 

Letivo 2015/2016 (3.ª tranche), para as Juntas de Freguesia do Concelho e Associações 

parceiras com responsabilidade nas atividades em apreço. - Programa de Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC´s). 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a Adenda aos Protocolos de Colaboração no 

âmbito das Atividades de Apoio à Família – Programa Aprender & Brincar, referentes às 

Entidades Gestoras ABCD, Associação de Pais da E.B.1/J.I. da Venteira, Centro de Bem-

Estar Social da Amadora (CEBESA) e Santa Casa da Misericórdia da Amadora (SCMA). – 

Protocolo de Colaboração – Adenda. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta do Acordo de Colaboração a 

celebrar entre a Autarquia, as Juntas de Freguesia do Concelho e a Fundação INATEL – 

Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores e o 

Programa AmaSénior Lazer para o ano de 2016. 

O mencionado acordo conjuntamente com o Programa AmaSénior, permite o planeamento 

anual de programas e atividades turísticas e culturais para a população sénior. - Acordo de 

Colaboração - Programa AmaSénior Lazer. 

 

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

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a dois residentes do Mu- 

 



 

 

 

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

Fundo de Coesão Social. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi deliberado aplicar uma metodologia aos contratos 

de prestação de serviços, no período de tempo compreendido entre 31 de março e 31 de 

dezembro de 2016. 

Foi ainda deliberado que a verificação e demonstração dos requisitos previstos no n.º 6 do 

artigo 35.º da LOE/2016, aplicável, com as devidas adaptações, por força do vertido no n.º 

10 do mesmo artigo e no n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 149/2015 de 26 de maio são da 

responsabilidade do Departamento Financeiro/Divisão de Aprovisionamento desta edilidade. 

- Contratos de Prestação de Serviços. 


