ASSEMBLEIA MUNICIPAL
EDITAL N.º 6/2013

António Ramos Preto, nos termos do n.º 1 do artigo 91.º da Lei 169/99, de 18 de setembro, na sua atual
redação, faz público o teor das deliberações tomadas pela Assembleia Municipal da Amadora, na sua 2.ª
Sessão Extraordinária de 2013, realizada em 14 de março de 2013:

1 – Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Contrato-Programa a celebrar entre a
CMA e a Escola Intercultural das Profissões e do Desporto, Empresa Municipal (Proposta n.º 57/2013)”.

2 – Aprovada por maioria a proposta da C.M.A. relativa a “Concurso Público para a Prestação de Serviços
de Impressão do Boletim Municipal – Autorização Prévia para a Assunção de Compromissos Plurianuais para
os anos de 2014 e 2015 (Proposta n.º 62/2013)”.

3 – Aprovada por maioria a proposta da C.M.A. relativa às “Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de
Investimentos e Plano de Atividades Municipais) de 2013 – Anos Seguintes – 3.ª Modificação (Proposta n.º
65/2013)”.

Amadora, 15 de março de 2013

O Presidente

António Ramos Preto

CÂMARA MUNICIPAL
REUNIÃO DE 06 DE MARÇO 2013
INFORMAÇÕES

O Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:
Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 66.389.972,17 €.

. Receita relativa a Serviços de Metrologia, referente ao mês de fevereiro 2013, no valor de 671,46 €.

ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil.
“Sempre em Movimento, Amadora é Resiliente!”

AMEGA – Associação de Municípios para Estudos e Gestão da Água.
Análise da Proposta de Tarifário da EPAL para 2013.

1

Processos Despachados Pelo Sr. Vereador Gabriel Oliveira em fevereiro de 2013

2

Processos Despachados Pelo Diretor do DAU em fevereiro de 2013
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DELIBERAÇÕES

CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO BOLETIM
MUNICIPAL – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS PARA OS ANOS DE 2014 E 2015.
Aprovada, por maioria.

Submeter a presente proposta à Assembleia Municipal da Amadora, para emissão de autorização prévia para a
assunção dos compromissos plurianuais mencionados na proposta n.º 62/2013.

PROC. 164-PL/01 (REQ. 79166/12) - REQUERENTE: MOINHO DE VILA CHÃ –
ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, LDA. – REDUÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA.
Aprovada, por unanimidade.
1.

A redução da garantia bancária n.º 320062, emitida pelo Banco Espírito Santo e relativa às obras de

urbanização, tituladas pelo Alvará de Loteamento n.º 2/03, para o valor a reter/manter de 1.744.644,24 €.
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2.

Dar conhecimento deste facto ao Banco Espírito Santo e à requerente.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO
DE

ATIVIDADES

MODIFICAÇÃO.

MUNICIPAIS)

E

ORÇAMENTO

ORDINÁRIO

DE

2013

–

3.ª

Aprovada, por maioria.

As alterações aos citados documentos previsionais de gestão (3.ª Modificação).
GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO
DE ATIVIDADES MUNICIPAIS) DE 2013 – ANOS SEGUINTES – 3.ª MODIFICAÇÃO.
Aprovada, por maioria.
1.

As alterações aos citados documentos previsionais de gestão (3.ª Modificação).

2.

Submeter à aprovação da Assembleia Municipal da Amadora, as alterações integradas na 3.ª

Modificação relativa ao Plano Plurianual de Investimento – anos seguintes e ao Plano de Atividades
Municipais – Anos Seguintes.

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.
Aprovada, por unanimidade.

Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal para atribuição de apoios sociais a grupos desfavorecidos
da população – Fundo de Coesão Social Municipal – a proposta de apoio económico, no valor global de
268,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 63, de 22.02.2013, do DEDS/DIS.

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.
Aprovada, por unanimidade.

Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal para atribuição de apoios sociais a grupos desfavorecidos
da população – Fundo de Coesão Social Municipal – a proposta de apoio económico, no valor global de
1.732,50 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 64, de 22.02.2013, do DEDS/DIS.

CONCURSO PÚBLICO PARA “CRECHE ATALAIA – EXECUÇÃO DA OBRA DE

CONSTRUÇÃO” – EMPREITADA N.º 36/12 – SUBSTITUIÇÃO DE COORDENADOR DE
SEGURANÇA.

Aprovada, por unanimidade.

Nos termos da informação n.º 156/2013 da Divisão de Construção de Equipamentos do Departamento de

Obras Municipais, a nomeação do técnico Dr. João Afonso Tainha Saramago Mendes Caldas como
coordenador de segurança em obra da empreitada “Creche da Atalaia - Execução da Obra de Construção”,
deixando de exercer funções o coordenador nomeado pelo Município da Amadora, o Dr. Carlos Costa.
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PROCESSO DISCIPLINAR (N.º 13/AG/12) INSTAURADO POR VIOLAÇÃO DOS DEVERES
DE ZELO, ASSIDUIDADE E DE PONTUALIDADE.
Aprovada, por escrutínio secreto.

Aplicar ao trabalhador identificado na proposta n.º 69/2013 e tendo em conta os factos constantes do
relatório Final, a pena de demissão.

CONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DA SEPULTURA PERPETUA N.º 314 – REVOGAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
1.

Revogar a concessão do uso privativo do domínio público, atenta a concordância do interessado;

2.

A afetação da área antes concessionada a de sepultura temporária, nos termos e para os efeitos

previstos no Regulamento do Cemitério Municipal.

XXXII FEIRA DO LIVRO DA AMADORA – PETIÇÃO DE EDITORES, LIVREIROS E
ALFARRABISTAS.

Aprovada, por unanimidade.

A redução de 50% do valor a pagar pelos editores, livreiros e alfarrabistas, a título excecional, no âmbito da

sua participação na XXXII Feira do Livro da Amadora/2012.
REUNIÃO DE 20 DE MARÇO 2013
INFORMAÇÕES

O Presidente deu conhecimento à Câmara da seguinte informação:
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 65.853.015,22 €.

O Vereador Gabriel de Oliveira deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:
.VIMECA transportes e LISBOA transportes

Denúncia da Participação da Vimeca nos Passes Intermodais
. Receita relativa a Publicidade, referente ao mês de fevereiro 2013, no valor de 5.050,50 €.
. Receita relativa a Publicidade - Juros de Mora, referente ao mês de fevereiro 2013, no valor de 94,61 €.
. Receita relativa a Plantas- Fichas Técnicas – Averbamentos - Particulares, referente ao mês de

fevereiro 2013, no valor de 821,93 €.
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. Receita relativa a Plantas- Fichas Técnicas – Averbamentos - Empresas, referente ao mês de fevereiro

2013, no valor de 467,66 €.

. Receita relativa a Licenças de Construção - Admissão Comunicação Prévia - Ocupação de Via

Pública - Empresas, referente ao mês de fevereiro 2013, no valor de 5.267,74 €.

. Receita relativa a Alterações – Prorrogação Prazo – Admissão Comunicação Prévia - Particulares,

referente ao mês de fevereiro 2013, no valor de 794,89 €.

. Receita relativa a Licenças de Utilização - Empresas, referente ao mês de fevereiro 2013, no valor de

212,78 €.

. Receita relativa a Licenças de Utilização - Particulares, referente ao mês de fevereiro 2013, no valor de

437,73 €.

. Receita relativa a Licenças de Taxi, referente ao mês de fevereiro 2013, no valor de 94,41 €.

. Relação de Licenças de Construção, referente ao mês de fevereiro 2013 (n.º 02/13 ).
. Relação de Licenças de Ocupação de Via Pública, referente ao mês de fevereiro 2013 (n.º 03/13).
. Relação de Licenças de Utilização, referente ao mês de fevereiro 2013 (n.º s 10/13 a 15/13 ).
. Relação de Licenças de Restauração, referente ao mês de fevereiro 2013 (n.º 09/13).
O Vereador Eduardo Rosa deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:

. Receita relativa a Ocupação de Via Pública, referente ao mês de fevereiro 2013, no valor de 2.078,66 €.
. Receita relativa a Ocupação de Via Pública – Juros de Mora, referente ao mês de fevereiro 2013, no

valor de 6,41 €.

O Vereador António Carixas deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:

. Receita relativa a Horários de Funcionamento, referente ao mês de fevereiro 2013, no valor de 369,16 €.
. Receita relativa a Vendedores Ambulantes, referente ao mês de fevereiro 2013, no valor de 4,28 €.
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DELIBERAÇÕES

ACORDO DE CESSAÇÃO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE ASSOCIAÇÃO DE

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES A CUSTOS CONTROLADOS.
Aprovada, por unanimidade.

A minuta de Acordo de Cessação, a celebrar entre o Município da Amadora, a Sedengil – Sociedade

Imobiliária, Lda., a Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A., Guilherme & Neta, Lda. e José Maria
Pimenta.

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO POR GUILHERME E NETA, LDA.
E JOSÉ MARIA PIMENTA AO MUNICÍPIO DA AMADORA.
Aprovada, por unanimidade.
1.

Aceitar doação de José Maria Pimenta, sem ónus nem encargos, dos seguintes terrenos:

a) Prédio denominado “Peça ou Peça Pequena”, com a área de 11840 m2, que confronta a norte com
serventia; a sul com Casal do Carpinteiro, a nascente com João Gonçalves e a poente com Felismina

da Conceição, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial da Amadora sob a ficha
1193/19920525 e inscrito na matriz predial da freguesia da Mina;

b) Prédio denominado “Cerrado da Mira e Horta do Rebentão”, com a área de 16731,60 m2, que

confronta a norte com serventia pública; ao sul com Júlio Martins; a nascente com Joaquim Antunes

Cavaleiro e poente com caminho público, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial da
Amadora sob a ficha 3479/20081103 e inscrito na matriz predial da freguesia da Mina;
2.

Aceitar a doação da empresa Guilherme & Neta, Lda., sem ónus nem encargos, do prédio rústico

denominado “Serra de Carenque”, com a área de 66407 m2, que confronta a norte com zona urbana de

Carenque; ao sul com Paulo Guilherme & Veríssimo, Lda., a nascente com Estrada das Águas Livres e Zona
Urbana de Carenque e a poente com a Urbanização da Quinta do Mirante, descrito na 1.ª Conservatória do
Registo Predial da Amadora sob a ficha 01913/020697 e inscrito na matriz predial da freguesia da Mina.

CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO BOLETIM
MUNICIPAL – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – ABERTURA DE PROCEDIMENTO.
Aprovada, por unanimidade.
1.

Emitir competente parecer prévio vinculativo com redução remuneratória, para a celebração do

2.

Proceder à abertura de Concurso Público, para a Prestação de Serviços de Impressão do Boletim

contrato de Prestação de Serviços de Impressão do Boletim Municipal “Amadora Sempre em Movimento”;

Municipal “Amadora Sempre em Movimento”, com o preço base de 176.688,00 €, acrescido do IVA, à taxa legal

em vigor, com publicitação do respetivo anúncio no Diário da República;
3.

As peças do concurso, designadamente, o programa e o caderno de encargos;
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4.

A seguinte composição do Júri:

Membros efetivos:

Presidente: Inês Daniela Costa,

1.ª Vogal: Paula Maçaneiro (que substitui a presidente nas faltas e impedimentos),

2.ª Vogal: António Fogaça.
Membros suplentes:

1.ª Vogal: Susana Brissos,

2.ª Vogal: Anabela Mendes,
5.

Delegar no Júri das Competências para a realização da audiência prévia dos concorrentes e para

prestação de esclarecimentos.

CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO NO JOUE PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE

REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO 1.º CICLO E DO PRÉ-ESCOLAR (ANO
LETIVO 2013-2014) – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO E ABERTURA.
Aprovada, por unanimidade.
1.

Emitir parecer prévio vinculativo à celebração de um contrato para fornecimento diário de refeições

nas escolas do ensino básico 1.º ciclo e do pré-escolar, para o ano letivo 2013/2014, com possibilidade de

prorrogação por mais dois anos letivos, pelo preço base de 5.429.905,69 €, acrescidos do IVA às taxas legais
em vigor;
2.

Aprovar:

2.1 A abertura de procedimento de concurso público com publicação no Jornal Oficial da União

Europeia, para fornecimento diário de refeições nas escolas do ensino básico 1.º ciclo e do préescolar, para o ano letivo de 2013/2014, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos
letivos, com o preço base de 5.429.905,69 €, acrescidos do IVA às taxas legais em vigor.

2.2 As peças do concurso, designadamente o programa do concurso e o caderno de encargos.

2.3 A seguinte composição do Júri:
Membros efetivos:

Presidente: Anabela Oliveira,

1.ª Vogal: Dra. Manuela Nogueira (que substitui a presidente nas suas faltas ou impedimentos),

2.ª Vogal: Dra. Carmo Relvas,
Membros suplentes:

1.ª Vogal: Dra. Liliana Moura,
2.ª Vogal: Dra. Inês Costa;

2.4 A delegação no Júri das competências para a realização da audiência prévia dos concorrentes e
para a prestação de esclarecimentos.
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ESTATUTOS DA ESCOLA INTERCULTURAL DAS PROFISSÕES E DESPORTO DA

AMADORA, E.M. (“EIPDA”) – ADEQUAÇÃO AO ABRIGO DA LEI Nº. 50/2012 DE 31 DE
AGOSTO.

Aprovada, por unanimidade.
1.

As alterações a introduzir nos Estatutos da Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da

2.

Submeter, a presente deliberação à autorização da Assembleia Municipal da Amadora.

Amadora, E.M. (“EIPDA”).

FISCAL ÚNICO DA ESCOLA INTERCULTURAL DAS PROFISSÕES E DESPORTO DA
AMADORA, E.M. – DESIGNAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.

Submeter à Assembleia Municipal, a proposta de designação do Sr. Dr. Jorge Prata, como Fiscal único da
Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da Amadora, E.M..

PROC. 543-PUB/02 (REQ. 68393/12) – REQUERENTE: SOCIEDADE COMERCIAL EDICAIS,
LDA. – PEDIDO DE PAGAMENTO DA TAXA DE PUBLICIDADE EM PRESTAÇÕES.
Aprovada, por unanimidade.

Autorizar o pagamento da taxa de publicidade referente ao processo n.º 543-PUB/02, no valor de 2.823,60 €,
em quatro prestações trimestrais, com dispensa de prestação de caução.

PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS – ANO LETIVO 2012/2013 –
EIXO 1 - 2.ª TRANCHE.

Aprovada, por unanimidade.

A atribuição de verba no montante total de 66.067,68 €, atribuindo, para o efeito, o respetivo valor para os
Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias, que apresentaram candidaturas ao referido Programa, de

acordo com o discriminado no quadro da informação n.º 16708/DIE, de 27.02.2013, do DEDS, referente ao
Programa de Apoio aos Projetos Socioeducativos – Ano Letivo 2012/2013 – 2.ª tranche – Eixo 1.
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REDE PORTUGUESA DE CIDADES INTERCULTURAIS – ADESÃO DO MUNICÍPIO.
Aprovada, por unanimidade.

A adesão do Município da Amadora à Rede Portuguesa de Cidades Interculturais, nos termos e para os
efeitos previsto na presente proposta e na informação n.º 12/GPE, de 11.03.2013.

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DA

AMADORA E A ASSOCIAÇÃO “O VIGILANTE” NO ÂMBITO DA LINHA MUNICIPAL DE
SAÚDE.

Aprovada, por unanimidade.

A minuta de Protocolo de Colaboração, a celebrar entre o Município da Amadora e a Associação
Humanitária sem fins lucrativos “O Vigilante”, no âmbito do Projeto “Linda Municipal de Saúde”.

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REPARAÇÕES
NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO 1.º CICLO DO E.B. E J.I. – DESCENTRALIZAÇÃO DE
VERBAS.

Aprovada, por unanimidade.

A transferência de verba, no montante global de 79.079,24 €, de acordo com o discriminado no quadro na
informação n.º 19219, de 07.03.2013, do DEDS, e no âmbito da Manutenção e pequenas reparações nos
Jardins-de-Infância da rede pública e Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico 2013.

CONCURSO PÚBLICO PARA “CINETEATRO MUNICIPAL D. JOÃO V – EXECUÇÃO DA

OBRA DE REMODELAÇÃO E REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO” - EMPREITADA N.º 2/13 –
ACEITAÇÃO DE ERROS E OMISSÕES/RETIFICAÇÃO DAS PEÇAS/PRORROGAÇÃO DO

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS/REVOGAÇÃO DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS NO JÚRI.
Aprovada, por unanimidade.
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1.

A aceitação de erros e omissões apresentados pelos interessados e oficiosamente identificados, nos

2.

Retificar as peças do procedimento;

3.

A prorrogação do prazo para apresentação de propostas por período equivalente ao tempo decorrido

termos da ata do júri e da informação n.º 195/2013, da DCE/DOM;

desde o início daquele prazo até à comunicação das retificações e concomitante publicitação da decisão de
aceitação de erros e omissões;
4.

Revogar a deliberação do Executivo Municipal de 16.01.2013, na parte em que delega no júri a

competência prevista no n.º 5 do artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos, de acordo como parecer.
PLANO ESTRATÉGICO DE ARBORIZAÇÃO DO CONCELHO DA AMADORA.
Aprovada, por unanimidade.

Do Plano Estratégico de Arborização do concelho da Amadora.
PROCESSO 171-PO/2002 – EFIMÓVEIS – IMOBILIÁRIA, S.A. – APROVAÇÃO DO PROJETO
DE ARQUITETURA (PROJETO DE ALTERAÇÕES).
Aprovada, por unanimidade.
1.

O projeto de arquitetura relativo ao pedido de alteração à licença de obras de edificação, requerido

por “Efimóveis – Imobiliária, S.A., no âmbito do processo 171-PO/2002 e referente ao prédio sito na
Azinhaga dos Besouros, Quinta da Figueira, freguesia de Alfornelos;
2.

Informar a Requerente que deverá:

a) Solicitar a aprovação dos projetos das especialidades necessários à execução, conforme informação
dos Serviços do DAU-DGU;

b) Registar junto da Conservatória de Registo Predial, até à apresentação do pedido de autorização de
utilização, a cedência para integração no domínio público da área correspondente a 132,45 m2.

PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE APOIO À REALIZAÇÃO
DE OBRAS “REABILITA+”.
Aprovada, por unanimidade.
1.

Instituir o Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras “Reabilita+”, como programa de

concessão de comparticipação financeira para a realização de obras em imóveis particulares, constituídos ou
não em regime de propriedade horizontal, revogando, por substituição o “Programa de Apoio à Realização de
Obras – PH+”;
2.

O Projeto de Regulamento do Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras – Reabilita +;
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3.

Submeter a apreciação pública, o Projeto de Regulamento, ao abrigo do artigo 118.º do Código de

Procedimento Administrativo, pelo período de trinta dias úteis contados da data da sua publicação no
Boletim Municipal da Amadora.

CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE SACOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS
PARA CONTENTORES SEMIENTERRADOS – ABERTURA.
Aprovada, por unanimidade.
1.

A abertura de procedimento de Concurso Público, com publicitação no Dário da República, para o

fornecimento de sacos plásticos descartáveis para contentores semienterrados (moloks), com o preço base de
197.105,00 €, acrescidos do IVA, à taxa legal em vigor;
2.

As peças do concurso, designadamente, o programa e o caderno de encargos;

3.

A seguinte composição do Júri:

Membros efetivos:

Presidente: Inês Daniela Costa,

1.ª Vogal: Cristina Pereira (que substitui a presidente nas faltas e impedimentos),
2.ª Vogal: Pedro Rocha.
Membros suplentes:

1.ª Vogal: Anabela Mendes,
2.ª Vogal: Sandra Neves.
4.

A delegação no júri das competências para a realização da audiência prévia dos concorrentes e para

prestação de esclarecimentos.

COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DA AMADORA NA INSCRIÇÃO DE ATLETAS DE

CLUBES DA AMADORA EM COMPETIÇÕES DESPORTIVAS FEDERADAS 2012-2013 – 1.ª
FASE.

Aprovada, por unanimidade.

A descentralização de verba no montante global de 11.162,77 €, para as Associações e Federações
desportivas, nos termos da informação n.º 16686, de 19.02.2013, do DEDS/DD).

CONCURSO PÚBLICO PARA “EXECUÇÃO DE OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO

PÚBLICO EM SUBSTITUIÇÃO DOS URBANIZADORES NA SERRA DE CARNAXIDE” –
EMPREITADA N.º 1/13 - REVOGAÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO JÚRI.
Aprovada, por unanimidade.
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Revogar a deliberação do Executivo Municipal de 20.02.2013, na parte em que delega no júri a competência

prevista no n.º 5 do artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos, de acordo com o parecer.
REUNIÃO DE 27 DE MARÇO 2013
INFORMAÇÕES

O Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 64.604.044,96 €.

. Ofício do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna

Despacho Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna, de 18 de março de 2013, a
dar autorização para instalação e a utilização de um sistema de videovigilância no Concelho da Amadora.
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE ÓSCAR LOPES.
Aprovada, por unanimidade.
1.

Um Voto de Pesar pela morte de Óscar Lopes.

2.

Considerar o seu nome no plano toponímico da Cidade.

DELIBERAÇÕES

CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL TERRESTRE –

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO PLURIANUAL PARA O
ANO DE 2014.

Aprovada, por unanimidade.

Solicitar à Assembleia Municipal da Amadora competente autorização prévia para a assunção do

compromisso plurianual relativo ao ano de 2014, no montante identificado na proposta n.º 90/2013 e que
resulte do concurso público para a prestação de serviço móvel terrestre.

CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICÍPIO DA AMADORA E A EDP COMERCIAL

– COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A., PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA

ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM MT (LOTE 1) E BTE (LOTE 2) DO

MUNICÍPIO DA AMADORA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA (LOTES 1 E 2) E
AJUSTE DIRETO (LOTE 2).
Aprovada, por unanimidade.
1.

Prorrogar o prazo de vigência dos contratos celebrados entre o Município da Amadora e a EDP

Comercial – Comercialização de Energia, S.A. a 20.07.2012, para “Fornecimento de energia elétrica para as
instalações alimentadas “em Média Tensão” e “em Baixa Tensão Especial”, por igual período, nos termos e
ao abrigo do n.º 2 da cláusula terceira de cada um dos contratos.
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2.

A abertura de procedimento de Ajuste Direto para fornecimento de energia elétrica nas instalações

EB 1 Aprígio Gomes e EB 1 Mina, alimentadas em Baixa Tensão Especial, pelo preço base de 38.500,00 € (+
IVA), à EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A., sendo que o respetivo contrato deverá vigorar
desde a data da sua celebração, até ao final da prorrogação do prazo de vigência do contrato para
“Fornecimento de energia para as instalações alimentadas em Baixa Tensão Especial” (Lote 2).
3.

Aprovar as respetivas peças (convite e caderno de encargos) do procedimento identificado no

anterior ponto 2.

IPSS GESTORAS DE EQUIPAMENTO MUNICIPAIS – DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS
ANO LETIVO 2012/2013 – 2.ª TRANCHE.
Aprovada, por unanimidade.

A transferência de verba para as IPSS gestoras dos equipamentos Municipais, no montante global de
129.960,20 €, até julho de 2013, para os efeitos revistos e nos termos da informação n.º 23395/DAFA, de

19.03.2013, do DEDS).

PROJETO AMASÉNIOR – APOIO ALIMENTAR A IDOSOS.
Aprovada, por unanimidade.

A descentralização de verba no montante global de 45.487,61 €, para as instituições envolvidas no projeto

AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos, de acordo com a informação n.º 81/DIS, de 20.03.2013, do DEDS e
para assegurar o funcionamento do projeto nos meses de fevereiro, março e abril de 2013.

CONCURSO PÚBLICO PARA “DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS ILEGAIS –
EMPREITADA N.º 50/2012 – RELATÓRIO FINAL.
Aprovada, por unanimidade.
1.

O conteúdo do Relatório Final, nos exatos termos em que foi elaborado pelo júri do procedimento

2.

Adjudicar o Concurso Público para a empreitada “Demolições de construções e edifícios ilegais”, à

3.

Que em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação prevista no Código

em causa;

empresa “Miniterras, Lda.”, pelo valor de 256.364,01 €, acrescidos de IVA à taxa legal;

dos Contratos Públicos, a adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar subsequente(s).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS –
NOTIFICAÇÃO AO ADMINISTRADOR DE INSOLVÊNCIA SOBRE A INTENÇÃO DA
RESOLUÇÃO DO CONTRATO.
Aprovada, por unanimidade.

15

1.

A intenção de proceder à resolução sancionatória do contrato celebrado com a empresa Conforlimpa

(Tejo) Limpezas Industriais, S.A., nos termos constantes do competente parecer jurídico, e com
fundamento na alínea h) do n.º 1 do artigo 333.º do Código dos Contratos Públicos na sua atual redação.

2.

Notificar a supra mencionada empresa, para a respetiva audiência dos interessados, nos termos

previstos do n.º 2 do artigo 308.º do Código dos Contratos Públicos, na sua atual redação, conjugado com o
artigo 100.º do Código do Procedimento Administrativo.

CONCURSO PÚBLICO PARA “EXECUÇÃO DE OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO
PÚBLICO EM SUBSTITUIÇÃO DOS URBANIZADORES NA SERRA DE CARNAXIDE” EMPREITADA N.º 1/13 – ERROS E OMISSÕES/PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS.
Aprovada, por unanimidade.
1.

Rejeitar, as listagens de erros e omissões apresentadas pelos interessados no âmbito da empreitada

n.º1/2013, denominada “Execução de Obras de qualificação do espaço público em substituição dos
urbanizadores na Serra de Carnaxide”, nos termos da ata elaborada pelo júri do procedimento e pelos
serviços, que se dão por integralmente reproduzidas e que são parte integrante do presente procedimento;

2.

A prorrogação do prazo para apresentação de propostas por período equivalente ao tempo decorrido

desde o início daquele prazo até à comunicação da decisão de rejeição de erros e omissões.

DESPACHOS
DESPACHO N.º 03/GAVRM/2013

Ao Serviço de Prevenção Higiene e Segurança no Trabalho, (SPHST) integrado na Divisão de Gestão de

Recursos Humanos do Departamento de Administração Geral, compete nos termos do n.º 7 do artigo 13.º
do Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais, entre outras:

A identificação e avaliação dos riscos profissionais, através de visitas regulares aos locais de trabalho,

propondo medidas corretivas que visem reduzir os respetivos riscos;

Assegurar o acompanhamento, análise e avaliação dos acidentes em serviço e emitir relatórios relativos às
condições da ocorrência, com vista à sua diminuição e prevenção;

A atualização da lista de acidentes de trabalho que tenham ocasionado ausências por incapacidade para o

trabalho, tem sistematicamente vindo a ser prejudicada, pela falta de comunicação entre alguns serviços e
SPHST, nomeadamente pela falta de envio a este ultimo das participações de acidentes ocorridos nos
respetivos serviços, determinando que anualmente o número de participações comunicadas ao SPHST é
muito inferior ao número de acidentes efetivamente ocorridos, comprometendo desta forma a recolha e

organização dos elementos estatísticos em matéria de segurança no trabalho, no âmbito do Balanço Social,
instrumento essencial ao nível de gestão dos Recursos Humanos em qualquer organização, bem como a
prestação de informação fidedigna a entidades inspetivas.
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Nesta conformidade e no sentido de assegurar o cumprimento da obrigatoriedade legal de cooperação

prevista no n.º 2 do artigo 171.º do Regulamento que integra o Regime de Contrato de Trabalho em Funções
Públicas, determino:

- Os titulares de cargas dirigentes e chefias, devem cooperar, de modo especial, em relação ao serviço sob o
seu enquadramento hierárquico com o SPHST.

- Especificamente no que se refere às participações de acidente em serviço, deverão ser enviadas cópias das
mesmas ao referido serviço, no prazo máximo de 5 dias úteis após a ocorrência.

- Mensalmente o SPHST deverá elaborar listagem das participações de acidente em serviço em falta,
relativamente ao mês anterior, a qual, através da competente via hierárquica me deverá ser presente.
Amadora, 21 de fevereiro de 2013

Por delegação de competências do Presidente da Câmara

A Vereadora responsável pela área de Recursos Humanos
Rita Madeira

DESPACHO N.º 04/GVRM/2013
Igualdade de Oportunidades

No âmbito da Responsabilidade Social das organizações e da Igualdade de Oportunidades, importa que uma
das prioridades de gestão se focalize nas pessoas, mantendo a eficiência dos serviços.

Deste modo importa definir objetivos para promover a eliminação de desigualdades e de discriminação nas
Entidade/Organizações, através de decisões dos dirigentes na identificação e relação de estereótipos e
preconceitos de género como bloqueadores de um bom ambiente e de motivação.

Neste âmbito foi apresentada, em parceria com a Escola intercultural das Profissões e do Desporto da
Amadora, uma candidatura ao Programa Potencial Humano (POPH) – Tipologia 7.2 – Planos para a
“Igualdade”, promovendo deste forma um Plano Municipal para a Igualmente de Oportunidades.

O PMIO visa implementar um conjunto de medidas internas que potenciem a Igualdade de Oportunidades,

na Autarquia, tendo sido programada uma ação de formação neste contexto, “Igualdade de Género”,
respeitando o Eixo 2 da mesma candidatura, tendo como destinatários os Dirigentes e Coordenadores e/ou

delegados pelos mesmos.

Tratando-se de uma formação de 18 horas, considerando a gestão do tempo por parte dos dirigentes e de

forma a minimizar o impacto da mesma, definiram-se dois horários, de forma a garantir de opções de
inscrição.

A ação de formação decorrerá nos dias 2, 4, 8, 9, 15 e 16 de abril de 2013 em dois horários (manhã ou à

tarde) das 10h:00m às 13h:00m e das 14h:30m às 17h:30m, respetivamente. De modo a cumprir-se a

execução da candidatura devem os Srs. Dirigentes/Coordenadores proceder à inscrição na referida formação,
com a máxima urgência, disponível no portal da formação e na intranet).
Amadora, 22 de março de 2013.

A Vereadora,

Rita Mafalda Borges Nobrega Madeira
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