
 

 

 

 
REUNIÃO PÚBLICA DE CÂMARA DE 25 DE JULHO DE 2018 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um Voto de Louvor, a Telma Susana 

Rodrigues Correia, funcionária desta Edilidade desde 1994, exerceu as funções de 

Assistente Administrativa, Secretária e Adjunta Pessoal do Presidente de Câmara, Chefe de 

Divisão da RPHP, tendo exercido, desde 2011, o cargo de Diretora do DHRU até ao 

presente momento em que cessa funções. 

Desenvolveu o seu trabalho cívico e profissional, com elevada competência, grande 

dedicação e exemplar postura pessoal. – Voto de Louvor. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado iniciar o procedimento de alteração do 

Regulamento de Pormenor dos Quarteirões 2, 10, 15 (parte) e 16, 17, 21, 32, 51 e 52 da 

Brandoa, ao abrigo do n.º 1 do artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, e fixar nos termos do mesmo artigo e n.º 2 do artigo 82.º do mesmo Regime 

Jurídico, o prazo de conclusão do procedimento de alteração de 1 (um) ano e o período de 

participação de 15 (quinze) dias. - Regulamento de Pormenor dos Quarteirões 2, 10, 15 

(parte) e 16, 17, 21, 32, 51 e 52 da Brandoa – Inicio do Procedimento de Alteração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a aquisição de uma fração autónoma, em Algés, 

que se destina à instalação de uma nova seção de Atendimento Comercial dos SIMAS, a 

celebração do Contrato Promessa e Venda da referida fração com a proprietária do imóvel,  

bem como a celebração da escritura pública de compra e venda e promoção de Registo 

Predial a favor da Câmara Municipal de Oeiras e deste Município. – SIMAS – Aquisição de 

uma Fração Autónoma. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado ratificar os atos praticados pelo Conselho 

de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios  

de Oeiras e Amadora (SIMAS) e através dos quais, aprovou a abertura de procedimento por 

concurso público para a Aquisição de Serviços de Engenharia Apoiado em Aplicações Infor- 



 

 

 

máticas de Apoio à Gestão, pelo prazo de execução de 3 (três) anos, a iniciar em 2019, as 

peças do respetivo procedimento, a celebração de contrato escrito nos termos do disposto 

no artigo 94.º do Código dos Contratos Públicos, nomeou o júri do procedimento, e sua 

composição, com a respetiva delegação de competências para todos os atos processuais 

inerentes ao procedimento em causa e designou o gestor do contrato. – SIMAS  - 

Procedimento por Concurso Público para a Aquisição de Serviços de Engenharia 

Apoiado em Aplicações Informáticas de Apoio à Gestão – Abertura – Ratificação de 

Atos. 

 

Foram ratificados Câmara Municipal da Amadora os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios  

de Oeiras e Amadora (SIMAS) e através dos quais, aprovou a adjudicação de procedimento, 

por concurso público para a empreitada de obras públicas destinada à substituição de 

condutas e ramais na ZMC da Câmara Municipal da Amadora, freguesia da Mina de Água, 

no concelho da Amadora, a executar no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, 

prevendo-se que a mesma decorra entre 2018 e 2019. 

Foi ainda aprovado a minuta do contrato nos termos do disposto no artigo 98.º do Código 

dos Contratos Públicos e nomeado o Coordenador de Segurança em Obra e Diretor de 

Fiscalização da mesma obra. – SIMAS - Procedimento, por Concurso Público para a 

Empreitada de Obras Públicas Destinada à Substituição de Condutas e Ramais na 

ZMC da Câmara Municipal da Amadora, freguesia da Mina de Água – Adjudicação – 

Minuta de Contrato - Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de procedimento concursal comum de 

recrutamento, para ocupação de 1 (um) posto de trabalho da carreira de Assistente 

Operacional, na categoria de Assistente Operacional (área de preparação, manutenção e 

exumação de sepulturas), para a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. - Procedimento 

Concursal. 

 

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

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a uma residente do Mu- 

 

 



 

 

 

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

Fundo de Coesão Social. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a realização da IX Feira de Arte 

Contemporânea da Amadora 2018, bem como aprovar o apoio à Associação Círculo 

Artístico e Cultural Artur Bual, para a organização da iniciativa em causa. - IX Feira de Arte 

Contemporânea da Amadora 2018. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º do 

Código dos Contratos Públicos, o Relatório Final elaborado pelo júri do procedimento de 

Requalificação Urbana da Rua das Fontainhas. 

Foi ainda aprovado a adjudicação do aludido procedimento, para um prazo de execução de 

210 (duzentos e dez) dias, minuta do contrato e gestora do procedimento. - Procedimento 

de Requalificação Urbana da Rua das Fontainhas – Adjudicação – Minuta de Contrato. 

 

No âmbito da empreitada (6/2018) designada “Conservação e Beneficiação de Edifícios 

Municipais/Parque Escolar Municipal – Obras Diversas de Impermeabilização e Pintura, nos 

termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 

29 de outubro, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado as Fichas de Procedimento 

de Segurança apresentadas pela adjudicatária. – Fichas de Procedimento de Segurança. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as Fichas de Procedimento de Segurança 

apresentada pela adjudicatária, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 

14.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, no âmbito da empreitada (7/2018) 

designada “Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal – 

Eletricidade”. - Fichas de Procedimento de Segurança. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a aquisição de um prédio rústico 

denominado por “Serra de S. Miguel”, sito em Leceia, na freguesia de Barcarena, em 

Oeiras, bem como a celebração do Contrato Promessa de Compra e Venda com o 

proprietário do terreno em causa, e a celebração da escritura pública de compra e venda e 

promoção do Registo Predial a favor da Câmara Municipal de Oeiras e do Município da 

Amadora. – SIMAS - Aquisição de Prédio Rústico. 

 



 

 

 

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) e através dos quais, autorizou a abertura do procedimento por 

concursos público para a empreitada destinada à substituição de conduta na Estrada da 

Serra da Mira, no Concelho da Amadora, a executar no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias, prevendo-se que a mesma decorra durante o ano de 2019. 

Foi ainda aprovado a nomeação do júri do procedimento, e sua composição, com a 

respetiva delegação de competências para todos os atos processuais inerentes ao 

procedimento em causa, as peças do respetivo procedimento, a celebração de contrato 

escrito nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos Contratos Públicos, e nomeou 

coordenador de segurança em fase de projeto e nomeou como gestor do contrato. – SIMAS 

- Procedimento por Concursos Público para a Empreitada Destinada à Substituição de 

Conduta na Estrada da Serra da Mira, no Concelho da Amadora – Abertura – 

Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal daa Amadora foi aprovado ratificar os atos praticados pelo Conselho 

de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios 

de Oeiras e Amadora (SIMAS) e através dos quais, autorizou adjudicação por concurso 

público para a empreitada de obras públicas destinada à remodelação de redes de 

drenagem de águas residuais e pluviais, na Rua das Fontainhas, na freguesia da 

Falagueira-Venda Nova, no concelho da Amadora, a executar no prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias, a ocorrer nos anos de 2018 e 2019, previsivelmente entre os meses 

de outubro de 2018 e de março de 2019. 

Foi ainda aprovado a minuta do contrato nos termos do disposto no artigo 98.º do Código 

dos Contratos Públicos e nomeou o Coordenador de Segurança em Obra e Diretora de 

Fiscalização. – SIMAS - Concurso Público para a Empreitada de Obras Públicas 

Destinada à Remodelação de Redes de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais, na 

Rua das Fontainhas, na freguesia da Falagueira-Venda Nova, no Concelho da 

Amadora – Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou ratificar os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS) e através dos quais, autorizou adjudicação da empreitada 

destinada à Substituição de Condutas e Ramais Existentes na ZMC dos Quartéis, na fregue- 



 

 

 

sia da Venteira, com prazo de execução a realizar integralmente no ano de 2019 (meses de 

janeiro a junho), aprovou a respetiva minuta do contrato, nos termos do disposto do artigo 

98.º do Código dos Contratos Públicos e nomeou a Coordenadora de Segurança em Fase 

de Obra e Diretora de Fiscalização. – SIMAS - Empreitada Destinada à Substituição de 

Condutas e Ramais Existentes na ZMC dos Quartéis, na freguesia da Venteira – 

Adjudicação – Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado ratificar os atos praticados pelo Conselho 

de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios 

de Oeiras e Amadora (SIMAS) e através dos quais, foi proferida a ordem de não execução 

dos trabalhos, no âmbito da empreitada de Remodelação/Ampliação de Redes Domésticas  

e Unitárias no Concelho da Amadora, correspondente a trabalhos a menos e relativo a cerca 

de 13,90% do valor contratual da empreitada, com vista ao encerramento administrativo da 

obra, e aprovou a redução do valor das garantias prestadas pelo empreiteiro de 10% do 

valor da soma dos trabalhos executados, e a redução do cabimento e compromisso 

financeiro, os quais deverão corresponder ao montante já pago. – SIMAS - Empreitada de 

Remodelação/Ampliação de Redes Domésticas - Trabalhos a Menos - Ratificação de 

Atos. 

 

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 (SIMAS), através do qual autorizou a suspensão dos trabalhos da empreitada 

destinada à Duplicação de um Troço do Caneiro da Falagueira-Venda Nova, na Zona do 

Bairro do Bosque – Amadora – 1.ª Fase (CP 13/2018), até se encontrarem reunidas todas 

as condições para o início da mesma. – SIMAS - Empreitada Destinada à Duplicação de 

um Troço do Caneiro da Falagueira-Venda Nova, na Zona do Bairro do Bosque – 

Amadora – 1.ª Fase – Ratificação de Ato. 

 

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 o reescalonamento da verba a afetar 

no âmbito da empreitada destinada à Execução dos Coletores na Avenida Eng.º Bonneville 

Franco, e do Forte de São João das Maias, em Oeiras, através da reafectação das verbas 

para os anos 2018 e 2019. – SIMAS - Empreitada Destinada à Execução dos Coletores  



 

 

 

na Avenida Eng.º Bonneville Franco, e do Forte de São João das Maias, em Oeiras - 

Ratificação de Ato. 

 

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

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a uma residente do 

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

Fundo de Coesão Social. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º do 

Código dos Contratos Públicos, o Relatório Final elaborado pelo Júri no âmbito da empreita- 

da n.º 28/2018, denominada EB1/JI da Quinta Grande – Execução de Obra., a adjudicação 

do procedimento, com o prazo de execução de 60 (sessenta) dias, aprovou a minuta do 

contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos e nomeou o 

gestor do procedimento. - Empreitada n.º 28/2018, denominada EB1/JI da Quinta Grande 

– Execução de Obra – Adjudicação. 


