
 

 

 

 

 

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 27 DE JULHO DE 2016 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um Voto de Pesar pelo falecimento de António Mendes Inverno. 

Artista plástico, nascido em Monsaraz, começou a ganhar projeção como mestre de serigrafia em 1970, 

tendo aberto o seu atelier em 1972, na Rua da Emenda. No Início dos anos oitenta procedeu, ao abrigo de 

um intercâmbio com África, à seleção de jovens artistas para atribuição de bolsas de estudo, tendo sido 

abrangidos neste projeto nomes como o de Chichorro e Naguib. Membro efetivo da Academia Nacional de 

Belas Artes, foi distinguido em 1995, com o Prémio Nacional de Pintura e posteriormente, pelo Presidente 

da República à data, Mário Soares, com a Ordem do Infante D. Henrique. Faleceu em Lisboa, no dia 21 de 

julho de 2016, aos 71 anos de idade. Foi ainda aprovado endereçar o voto de pesar à família enlutada – 

Voto de Pesar   

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a adjudicação do procedimento para a prestação de 

serviços combinados de vigilância e segurança humana e de ligação a central de receção e monitorização 

de alarmes em diversas instalações municipais – Concurso Público - 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) e 

pelos quais aprovou a abertura do concurso público para a empreitada de obras públicas, destinada à 

remodelação/instalação do coletor unitário na Rua da Paiã e Rua Dr. Abel Varzim, freguesia da Encosta do 

Sol, concelho da Amadora, bem como aprovou as respetivas peças, a constituição do júri, a delegação 

neste das competências para todos os atos processuais inerentes ao mesmo e nomeou o coordenador de 

segurança em obra – SIMAS – Concurso Público – Ratificação 

 

 

 



 

 

 

 

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 abertura do concurso público para a empreitada de obras públicas, destinada à 

remodelação/ampliação de redes domésticas em vários locais do Município de Oeiras, as respetivas peças, 

a constituição do júri com a delegação neste das competências para todos os atos processuais inerentes ao 

mesmo, bem como nomeou o coordenador de segurança em obra – SIMAS – Concurso Público – 

Ratificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato levado a cabo pelo Conselho de Administração dos 

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

através do qual ordenou a não execução dos trabalhos previstos no contrato de empreitada, destinado à 

substituição das redes de abastecimento de água na ZMC Reboleira Norte, Amadora – SIMAS – Ordem de 

Não Execução de Trabalhos - Ratificação  

 

No âmbito do concurso limitado por prévia qualificação para “Videovigilância – Execução da Infraestrutura 

de Fibra Ótica” e do concurso público para o “Parque Urbano do Neudel – Execução das Obras em 

Substituição do Promotor”, (Empreitadas nºs 27/2015 e 49/2015), foram pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovados os respetivos planos de segurança e saúde, sendo que quanto à primeira empreitada foi ainda 

deliberado retificar a parte propositiva da proposta aprovada na reunião de 20 de julho de 2016 e referente à 

denominação do concurso – Concursos Públicos – Planos de Segurança e Saúde e Retificação de 

Denominação do Concurso 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a minuta de contrato a celebrar com a entidade 

adjudicatária, do concurso público para “Rede Pública de Iluminação – Execução de Obras da Rede em 

Diversos Locais” – Empreitada nº 5/2016 – Concurso Público – Minuta de Contrato 

 

 

 

 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a abertura de concurso público para “Execução da Obra 

de Construção de Balneários”, as suas peças concursais, nomeado o júri e delegadas neste as 

competências previstas no Código dos Contratos Públicos, bem como foi aprovado o plano de segurança e 

saúde e nomeado o coordenador de segurança em obra – Empreitada nº 38/2016 – Concurso Público – 

Abertura 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a abertura de quatro concursos públicos para 

“Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal – no âmbito de Obras 

diversas de Impermeabilização e Pintura (Empreitada nº 39/2016), Carpintarias e Pinturas (Empreitada nº 

40/2016), Drenagens (Empreitada nº 41/2016), Limpeza e Conservação de Coberturas (Empreitada nº 

42/2016) e Eletricidade (Empreitada nº 45/2016), bem como aprovou as suas peças concursais, designou o 

júri, delegando neste as competências previstas no Código dos Contratos Públicos e nomeou o 

coordenador de segurança em obra – Concursos Públicos – Aberturas 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a abertura de concurso público para “Muros de Suporte 

na Via Pública, Conservação, Beneficiação e Execução de Obras” – Empreitada nº 43/2016, tendo sido 

igualmente aprovadas as suas peças, designado o júri do aludido procedimento, delegando nestes as 

competências previstas no Código dos Contratos Públicos e nomeado o coordenador de segurança em 

obra– Concurso Público – Abertura 

 

Para a implementação da iluminação decorativa de Natal, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado 

atribuir um apoio à Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora – Iluminação 

de Natal 2016-07-25 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado delegar na Presidente da Câmara, ao abrigo do disposto 

no nº 1 do artigo 34º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, conjugado com os artigos 

44º nº 4 e 46º nº 1 do Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de janeiro, que aprovou o Novo Código de Procedimento 

Administrativo (CPA), com a faculdade de subdelegação, as competências previstas no Código 

Regulamentar do Município da Amadora, designadamente as constantes nos artigos 260º a 293º do Título 

VII, nos artigos 294º a 311º do Título IX, nos artigos 312º a 340º do Título X, nos artigos 418º a 428º do 

Título XIV, nos artigos 439º a 456º do Título XVI, artigos 536º a 625º do Título XXI e nos artigos 730º a 746º 

do Título XXVI. Foram ainda ratificados os atos entretanto praticados, ao abrigo das referidas competências 

– Delegação de Competências 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de contrato de parceria, a celebrar com as IPSS, 

Associações e Juntas de Freguesia do Município, para a implementação de atividades de enriquecimento 

curricular na área das expressões, no primeiro ciclo do ensino básico, ano letivo 2016/2017 – Contrato de 

Parceria – Atividades de Enriquecimento Curricular na Área das Expressões – Ano Letivo 2016/2017 

 

Por forma a aumentar a oferta educativa para crianças com necessidades educativas especiais, foi pela 

Câmara Municipal da Amadora aprovada a transferência de verba para a criação de novas Unidades de 

Apoio à Inclusão nas escolas EB1/JI Brito Pais e Básica/Secundária Dr. Azevedo Neves – Unidades de 

Apoio à Inclusão – Transferência de Verba 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou atribuir os apoios económicos, requeridos por quatro munícipes, 

ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal – Fundo de Coesão Social Municipal – Apoios 

Económicos 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o programa e o orçamento referente às Comemorações 

do XXXVII Aniversário do Município - Comemorações do XXXVII Aniversário do Município – P rograma e 

Orçamento 

 

 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a minuta de contrato-programa, a celebrar com a 

Sociedade Filarmónica Comércio e Indústria da Amadora, bem como aprovou a atribuição de apoio 

financeiro à entidade contraente – Contrato-Programa – Aprovação de Minuta e Apoio Fin anceiro 

 

Para promoção da prática desportiva na camada jovem, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 

minuta de contrato-programa a celebrar com o Clube Desportivo Estrela e a atribuição de comparticipação 

financeira respetiva - Contrato-Programa – Aprovação de Minuta e Apoio Fin anceiro 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar alterações na repartição de encargos e correspondentes 

alterações às minutas de contratos a celebrar, no contexto dos concursos públicos para “Requalificação de 

Pavimento 2016/2017 – Zonas Norte, Centro e Sul (Empreitadas nºs 35/2015, 36/2015 e 37/2015) – 

Concursos Públicos –  Alteração de Repartição de En cargos e Adendas às Minutas de Contratos 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de procedimento concursal para a contratação, em 

regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de um assistente 

operacional, na área do apoio educativo – Concurso Público – Abertura 

 

No âmbito do concurso público para a prestação de serviços de realização de espetáculos e de serviços de 

luminotecnia, sonoplastia, multimédia, maquinaria de cena e manutenção de equipamentos no cineteatro D. 

João V, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o relatório final e a sua consequente adjudicação, 

bem como aprovou a minuta de contrato a celebrar com a entidade adjudicatária – Concurso Público – 

Adjudicação e Minuta de Contrato 

 

 


