
 

 

 

 

 

 

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 27 DE JANEIR O DE 2016 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar um Voto de Pesar pelo falecimento do advogado 

e político, António de Almeida Santos. Nascido a 15 de fevereiro de 1926 em Cabeça, concelho de Seia, 

formou-se em Direito na Universidade de Coimbra. Após o 25 de abril de 1974 e iniciou uma proeminente 

carreira política, destacando-se o seu papel determinante nas duas revisões constitucionais. Fundador do 

Partido Socialista, exerceu o cargo de Presidente durante 19 anos (1992-2011), foi membro do Secretariado 

Nacional a partir de 1990, deputado, Presidente da Assembleia da República e membro do Conselho de 

Estado de 1985 a 2002. Recebeu a condecoração de Comendador da Ordem do Mérito da Costa do 

Marfim, a Grã-Cruz da Ordem do Mérito da Polónia, a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade em Portugal e a 

Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo de Portugal, tendo-lhe sido atribuído em 2003, o Prémio Norte-Sul, pelo 

Conselho da Europa. Faleceu no dia 18 de janeiro de 2016, com 89 anos de idade. 

Foi ainda aprovado endereçar à família enlutada, o Voto de Pesar. – Voto de Pesar 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um Voto de Pesar pelo falecimento de Nuno Teotónio Pereira. 

Nascido a 30 de janeiro de 1922 em Lisboa, foi um dos arquitetos pioneiros na área da habitação social, 

tendo projetado inúmeros edifícios, de 1950 a 1970. O histórico defensor dos direitos cívicos e políticos no 

regime salazarista, assinou edifícios emblemáticos, como a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, o 

Franjinhas, edifício de escritórios sito na Rua Braamcamp e os edifícios de habitação de Olivais Norte, todos 

distinguidos em 1971, 1975 e 1967 respetivamente, com o Prémio Valmor. Foi agraciado com a Grã-Cruz 

da Ordem da Liberdade, Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e a Medalha de Ouro de Mérito 

Municipal de Lisboa. Veio a falecer em Lisboa, no dia 20 de janeiro de 2016, com 93 anos de idade. 

Foi ainda aprovado endereçar à família enlutada, o Voto de Pesar. – Voto de Pesar 

 

 

 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a metodologia a aplicar aos contratos de prestação de 

serviços a celebrar ou a renovar no ano de 2016, no período transitório de 1 de janeiro até à entrada em 

vigor do Orçamento de Estado para 2016 e relativo à emissão de parecer prévio vinculativo– Parecer 

Prévio Vinculativo – Metodologia nos Contratos de P restação de Serviços. 

 

No âmbito do concurso público para o fornecimento de computadores, monitores e tablets, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora aprovado o relatório final e a consequente adjudicação a três concorrentes, dos três 

lotes colocados a concurso – Procedimento Concursal – Adjudicação 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração dos 

Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), 

através dos quais, e no âmbito dos concursos públicos para a empreitada destinada à substituição de redes 

de abastecimento de água na ZMC Reboleira Sul, no concelho da Amadora e para a empreitada de 

remodelação parcial do Emissário de Queijas, no concelho de Oeiras, aprovou as respetivas minutas de 

contratos, a celebrar com as entidades adjudicatárias – SIMAS – Minuta de Contrato - Ratificação  

 

No contexto do concurso limitado por prévia qualificação, com publicidade internacional, para fornecimento 

de um sistema de gestão comercial da água em regime ASP – Aplicação Service Provider e respetivos 

serviços conexos, foram pela Câmara Municipal da Amadora 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 candidatura apresentada por um agrupamento de 

concorrentes, excluiu uma outra candidatura e autorizou a notificação aos candidatos das decisões tomadas 

relativamente ao presente procedimento concursal – SIMAS – Procedimento Concursal - Ratificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar os atos levados a cabo pelo Conselho de Administração 

dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), e 

pelos quais aprovou a atualização do tarifário da Taxa de Recursos Hídricos para o ano de 2016 e a 

manutenção do método de repercussão com a previsão de revisão para 2017 e posteriormente com uma 

periodicidade semestral – SIMAS – Taxas de Recursos Hídricos - Ratificação 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado, no decorrer do concurso público por prévia qualificação 

para Videovigilância – Execução de Infraestruturas de Fibra Ótica, não aceitar a lista de erros e omissões 

apresentada por um dos candidatos, bem como conceder a prorrogação do prazo para apresentação de 

propostas – Procedimento Concursal 

 

No contexto dos concursos públicos para requalificação de espaços urbanos/zonas verdes, zonas norte, 

centro e sul (empreitadas nºs 30/2015, 31/2015 e 32/2015), foram pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovadas as minutas de contratos, a celebrar com as respetivas entidades adjudicatárias – 

Procedimentos Concursais – Minutas de Contratos 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou comparticipar financeiramente na manutenção do serviço de 

vigilância na Quinta de São Miguel – Comparticipação Financeira 

 

 


