ASSEMBLEIA MUNICIPAL
EDITAL N.º 16/2013
ANTÓNIO RAMOS PRETO, Presidente da Assembleia Municipal da Amadora, FAZ SABER QUE:

No uso da competência prevista na alínea b) do n.º 1 do Artigo 54.º da Lei 169/99, de 18 de setembro, na sua

atual redação, convoca a Assembleia Municipal da Amadora para a Sessão Ordinária de Setembro de 2013, a

realizar no próximo dia 09 de setembro de 2013, pelas 19,30 horas, no Auditório Municipal dos Paços do

Concelho.

Para constar e devidos efeitos se publica este Edital e outros de igual teor nos locais habituais.
Amadora, 23 de agosto de 2013

CÂMARA MUNICIPAL

O Presidente,

António Ramos Preto

REUNIÃO DE 28 DE AGOSTO 2013
INFORMAÇÕES

O Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações:

. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 65.513.159,13 €.

1

Processos despachados pelo Diretor do DAU em julho de
2013

2

Processos despachados pelo Sr. Vereador Gabriel Oliveira em julho de 2013

. Receita relativa a Ocupação de via pública, referente ao mês de junho 2013, no valor de 2.119,22 €;
. Receita relativa a Ocupação de via pública – juros de mora, referente ao mês de junho 2013, no valor de

50,85 €;

. Receita relativa a Averbamentos de alvará de sepultura, referente ao mês de junho 2013, no valor de 5,84 €;
. Receita relativa a Transmissão de Jazigo, referente ao mês de junho 2013, no valor de 1.429,41 €;
. Receita relativa a Horários de Funcionamento, referente ao mês de julho 2013, no valor de 637,64 €;
. Receita relativa a Ocupação de via pública, referente ao mês de julho 2013, no valor de 919,86 €;
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. Receita relativa a Ocupação de via pública- juros de mora, referente ao mês de julho 2013, no valor de 7,60
€;

. Receita relativa a Ocupação de via pública - averbamentos, referente ao mês de julho 2013, no valor de
17,52 €;

. Receita relativa a Publicidade referente ao mês de julho 2013, no valor de 2.469,47 €;
. Receita relativa a Juros de mora - Publicidade, referente ao mês de julho 2013, no valor de 50,34 €;
. Receita relativa a Averbamento - Publicidade, referente ao mês de julho 2013, no valor de 5,84 €;
. Receita relativa a Plantas/ficha técnica/averbamentos - particulares, referente ao mês de julho 2013, no
valor de 623,50 €;

. Receita relativa a Plantas/ficha técnica/averbamentos - empresas, referente ao mês de julho 2013, no valor

de 1.158,80 €;

. Receita relativa a Licenças de construção/alterações/prorrogação de prazo - empresas, referente ao mês

de julho 2013, no valor de 6.914,25 €;

. Receita relativa a Licenças de construção/alterações/prorrogação de prazo-particulares, referente ao mês

de ju1ho 2013, no valor de 1.838,78 €;

. Receita relativa a Licenças de utilização - particulares, referente ao mês de julho 2013, no valor de 739,79 €;
. Receita relativa a Licenças de utilização - empresas, referente ao mês de julho 2013, no valor de 2.215,95 €;
. Receita relativa a Licenças de Táxi, referente ao mês de julho 2013, no valor de 188,82 €;
. Relação de Licenças de utilização, referentes ao mês de julho 2013 (n. ºs 45 a 48 e 43);
. Relação de Licenças de restauração, referentes ao mês de julho 2013 (n. º 50);
. Relação de Licenças de alterações, referentes ao mês de julho 2013 (n. ºs 8 a 12);
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DELIBERAÇÕES
GESTUG Nº 37536/13 (REQ. 56949/13) – REQUERENTE: COLINA DE BELAS -PROMOÇÃO E

CONSTRUÇÃO, S.A. – CEDÊNCIA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL
AO ABRIGO DO PUAZN.
Aprovada, por unanimidade.

Submeter à Assembleia Municipal, a aceitação das parcelas de terreno, identificadas pelas letras A e B,
respetivamente com as áreas de 12.522,05m2 e 1.863,80m2, a integrar no domínio público municipal da Amadora.

SIMAS - RATIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 13

VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS E RESPETIVA MINUTA DO CONTRATO E
APROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO DE 6 VIATURAS, POR RETOMA.
Aprovada, por unanimidade.

1 – Ratificar os atos do Conselho de Administração relativos à adjudicação do concurso público, para aquisição

patrimonial de treze viaturas ligeiras de passageiros, de cinco lugares, a diesel, com retoma de seis viaturas, à

empresa RENAULT PORTUGAL, SA, pelo valor de 152.097,27 € acrescido de IVA, com um prazo de
execução de 90 dias, bem como à aprovação da respetiva minuta do contrato;

2 – A alineação dos bens móveis respeitante à retoma de 6 viaturas, da marca Renault, modelo Kangoo, da frota

dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora, no montante total de 5.300,00 €.

SIMAS - RATIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO

CONTÍNUO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA OS ARMAZÉNS DOS SIMAS ATÉ FINAL DO ANO
2013 E RESPETIVA MINUTA DE CONTRATO.
Aprovada, por unanimidade.

Ratificar os atos do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora que se consubstanciaram da seguinte forma:

- Aprovação dos relatórios preliminar e final do procedimento por concurso público, para o fornecimento

contínuo de peças e materiais para os armazéns dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora até ao final do

ano 2013 e consequentemente das deliberações do júri do procedimento e ordenação de propostas constante
naqueles documentos;

- Adjudicação aos concorrentes Mendes & Irmãos, SA, Techsysflui, Lda., Humberto Poças, SA. e Jofremac –
Máquinas Ferramentas e Acessórios, Lda.”, pelo valor de 136.272,80 €, acrescido de IVA á taxa legal em vigor;
- Aprovação da minuta do respetivo contrato.

SIMAS - RATIFICAÇÃO DA NOVA TABELA DE PREÇOS DAS ANÁLISES PARA O ANO 2013.
Aprovada, por unanimidade.
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Ratificar a aprovação da nova Tabela de Preços das Análises, realizados pela Divisão de Laboratório de Análises

dos SIMAS, para o ano de 2013.

SIMAS - CONCURSO PÚBLICO PARA REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES DE
ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DA AMADORA – AUTORIZAÇÃO
PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO PLURIANUAL.
Aprovada, por unanimidade.

Submeter à Assembleia Municipal, o pedido de autorização para a assunção do compromisso plurianual e

repartição de encargo financeiro a que corresponderá a autorização da despesa para a empreitada destinada à
remodelação /ampliação de redes de esgotos domésticos e pluviais, no Concelho da Amadora para os anos de

2013 e 2014, pelo preço base de 350.000.00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para o período de 2013 a
2014, nos seguintes termos:

Ano de 2013: 50.000,00 €

Ano de 2014: 300.000,00 €
SIMAS

-

CONCURSO

PÚBLICO

PARA

A

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

DE

LIMPEZA/DESOBSTRUÇÃO, INSPEÇÃO CCTV E ATUALIZAÇÃO DE REDES RESIDUAIS
DOMÉSTICAS E PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DA AMADORA – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO PLURIANUAL - ANOS 2013 E 2014.
Aprovada, por unanimidade.

Submeter à Assembleia Municipal o pedido de autorização para assunção do compromisso plurianual e

repartição de encargo financeiro a que corresponderá a autorização da despesa para a prestação de serviços
destinada à limpeza /desobstrução, inspeção CCTV e atualização das redes residuais domésticas e pluviais no
Concelho da Amadora, pelo valor base de 59.134,00 € acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos que de
seguida se enuncia:

Ano de 2013: 1.000,00 €

Ano de 2014: 58.134,00 €
SIMAS - AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO
GEOGRÁFICA DE 80 VIATURAS DA FROTA DOS SIMAS - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO PLURIANUAL - ANOS 2013, 2014 E 2015.
Aprovada, por unanimidade.

Submeter o pedido de autorização para assunção do compromisso plurianual e repartição de encargo financeiro a

que corresponderá a autorização da despesa para a prestação de serviços destinados à localização geográfica de

80 viaturas da frota dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora, pelo valor base de 28.800,00 €, sendo

indicado que o compromisso financeiro será mensal, estipulando o valor de 15,00 € por cada viatura, para o
período de 2013 a 2015, nos termos infra:
Ano de 2013: 7.350,00 €
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Ano de 2014: 14.400,00 €
Ano de 2015: 7.050,00 €

SIMAS - AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE NIF’S E

ATUALIZAÇÃO DE CAMPOS NA USB COM VISTA À EXECUÇÃO DE PENHORAS PELO
SERVIÇOS DE EXECUÇÕES FISCAIS DOS MUNICÍPIOS DE OEIRAS E AMADORA -

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO PLURIANUAL - ANOS 2013 E
2014.

Aprovada, por unanimidade.

Submeter à Assembleia Municipal o pedido de autorização para a assunção do compromisso plurianual e

repartição de encargo financeiro a que corresponderá a autorização da despesa para a prestação de serviços de
com vista à recolha de NIF’s e atualização de campos na UBS que permitam a execução de penhoras pelos

Serviços de Execuções Fiscais dos Município de Oeiras e Amadora, estimando-se o valor base do procedimento
em 42.449,68 € acrescido de IVA, para o período de 2013 a 2014, com a seguinte previsão
Para o ano de 2013, estimando-se um encargo financeiro de 17.687,37€;

E para o ano de 2014, o valor anual do encargo financeiro é de 24.762,31.
SIMAS - ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA, PPI E AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO
DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS.
Aprovada, por unanimidade.

1 – Os mapas plurianuais da despesa corrente e de capital (PPI), bem como deliberar submeter os mesmos, a

competente aprovação pela Assembleia Municipal, nos termos e ao abrigo do disposto na alínea c) do artigo 17.º
do Regulamento de Organização dos Serviços Intermunicipalizados dos Municípios de Oeiras e Amadora;

2 – Submeter à Assembleia Municipal para a devida autorização, a assunção de compromissos plurianuais no

decorrer do presente ano, pelos SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora.

PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO PELA INSPEÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E
CIÊNCIA A UMA FUNCIONÁRIA, POR VIOLAÇÃO DO DEVER DE ZELO – RATIFICAÇÃO DE
ATO.

Aprovada, por escrutínio secreto.

Ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal a 09.08.2013, através do qual foi

autorizada a aplicação da pena proposta pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência, à Assistente Operacional
mencionada no 1.º Considerando da proposta n.º 255/2013.

CONCURSOS PÚBLICOS INTERNACIONAIS PARA “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA E ENSINO DE INGLÊS NO 1.º
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CICLO DO ENSINO BÁSICO (AEC)” – PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E
ADITAMENTO ÀS MINUTAS DE CONTRATO – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.

1 – Ratificar, os despachos proferidos pelo Sr. Presidente da Câmara e relativos a:
•

Prorrogação do prazo de vigência do contrato celebrado a 31 de agosto de 2012, entre o Município

da Amadora e a Futurschool – Informática e Línguas, Lda., para aquisição de serviços de
desenvolvimento da atividade física e desportiva no 1.º ciclo do ensino básico, por igual período (ano

letivo 2013/2014) e consequente minuta de aditamento;
•

Prorrogação do prazo de vigência do contrato celebrado a 3 de setembro de 2012, entre o Município
da Amadora e o C.L.A – Centro de Línguas de Alvide, S.A., para a prestação de serviços de ensino

de inglês no 1.º ciclo do ensino básico, por igual período (ano letivo 2013/2014) e consequente

minuta de aditamento ao mesmo;

AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO BOLETIM

MUNICIPAL – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por maioria.

Ratificar, os despachos proferidos pelo Sr. Presidente da Câmara e datados de 13 de agosto de 2013, através dos

quais foram aprovados o projeto de decisão de adjudicação, a respetiva adjudicação do procedimento à empresa
Flat Field, Marketing e Promoções, Lda., pelo preço base de 29.448,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor,

para impressão de dois boletins municipais bimestrais, respeitantes aos meses de setembro/outubro e
novembro/dezembro, bem como a minuta do contrato a celebrar com a entidade adjudicante.

AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS COM
CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS PARA QUATRO MESES – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.

Ratificar, os despachos proferidos pelo Sr. Presidente da Câmara e datados de 9 de agosto de 2013, através dos
quais foram aprovados o projeto de decisão de adjudicação, a respetiva adjudicação do procedimento à TMN –

Telecomunicações Móveis Nacionais., pelo preço base de 31.666,67,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor,

para a prestação de serviços de comunicações móveis terrestres, com cedência de equipamentos ao Município da
Amadora, bem como a respetiva minuta do contrato;

COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL MONTE DA GALEGA - ISENÇÃO PARCIAL DAS
TAXAS DE UTILIZAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.

1. Isentar parcialmente os clubes da Amadora utilizadores do CDMMG com atividade de formação na

modalidade de futebol, no decorrer da época desportiva de 2013/2014, e de acordo com a metodologia
proposta na informação dos serviços n.º 57891, de 18.07.2013 do DEDS/DD.
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2. Submeter a presente Proposta à aprovação da Assembleia Municipal ao abrigo da alínea r) do n.º 1 do
artigo n.º 53 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua atual redação, conjugado com o n.º 2 do
artigo 12.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro.

PROCEDIMENTO PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS DE PRODUTOS

DE

HIGIENE

PLURIANUAL.

–

AUTORIZAÇÃO

PRÉVIA

PARA

ASSUNÇÃO

DE

COMPROMISSO

Aprovada, por unanimidade.

Submeter a presente proposta à Assembleia Municipal da Amadora, para emissão de autorização prévia para a

assunção do compromisso plurianual para o ano económico de 2014 e pelo valor de 53.000,00 €, acrescidos de
IVA à taxa legal em vigor.

AJUSTE DIRETO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DO ENSINO
BÁSICO 1.º CICLO E DO PRÉ-ESCOLAR.
Aprovada, por unanimidade.

1 – Ratificar, nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual
redação, o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara, a 26 de agosto de 2013, através do qual procedeu à

emissão de parecer prévio vinculativo, autorizou a abertura do procedimento concursal por ajuste direto, nos
termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º e artigo 128.º, ambos do CCP, pelo preço base de
145.156,30, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para o período contratual estimado compreendido de 2 a 30
de setembro de 2013, bem como aprovou o convite e o caderno de encargos;

2 – O projeto de decisão de adjudicação e, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 75.º do CCP conjugado

com a alínea q) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, ambos os diplomas na sua atual

redação, com a adjudicação à concorrente UNISELF – Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A., pelo
valor de 144.461,99 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

3 – Ao abrigo no exposto no n.º 2 do artigo 98.º do CCP, a minuta do contrato a celebrar no âmbito do presente
procedimento.

AQUISIÇÃO DE ACERVO ARTÍSTICO DE FERNANDO RELVAS A INTEGRAR A COLEÇÃO
DO CNBDI – REVOGAÇÃO E APROVAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.

1. Revogar a deliberação de Câmara de 31.07.2013, relativa à presente matéria.

2. A aquisição do acervo artístico ao autor de banda desenhada, Fernando Relvas, pelo valor de quinze mil
euros, e nos termos constantes no Parecer Jurídico n.º 194/AG/2013, de 22.08.2013.
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SIMAS - CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREITADA DESTINADA À REPOSIÇÃO DE

PAVIMENTOS NO CONCELHO DA AMADORA - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO
DE COMPROMISSO PLURIANUAL - ANOS 2013 E 2014.
Aprovada, por unanimidade.

Submeter à Assembleia Municipal o pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais e

repartição de encargo financeiro a que corresponderá a autorização da despesa para a empreitada destinada à
reposição de pavimentos no Concelho da Amadora, pelo preço base de 92.000,00 €, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor, por um período de 12 (doze) meses, nos termos infra enunciados:
Ano de 2013: 2.000,00 €

Ano de 2014: 90.000,00 €

DESPACHOS
DESPACHO N.º 06/GVRM/2013
A PRÉMIO EXCELÊNCIA NO TRABALHO 2013

CMA CANDIDATA-SE PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO
Comunicação prévia ao lançamento do inquérito aos colaboradores
O Prémio Excelência no Trabalho é um estudo de clima organizacional e desenvolvimento do capital humano
desenvolvido pela Heidrick & Struggles em parceria com o Diário Económico e a INDEG – ISCTE, através do

qual se analisa o estado de arte das práticas de recursos humanos em Portugal e se premeiam as entidades que
mais investem e apostam nesta área.

O Municipio da Amadora irá concorrer ao referido prémio, com o objetivo de avaliar os pontos fortes e os

fracos, dos trabalhos praticados para que, com este resultado, possamos melhorar e alcançar um trabalho de
excelência.

Para uma informação detalhada sobre o Prémio Excelência no Trabalho, poderá consultar o site
www.premioexcelencianotrabalho.com.

Para que seja possível a candidatura a este prémio, é fundamental a colaboração de todos os funcionários, sem
exceção, com a sua opinião através da resposta ao inquérito que será disponibilizado via e-mail, nomeadamente:
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•

“Respostas online - Cada colaborador que responderá ao questionário online irá receber um e-mail da

seguinte mailbox – Prémio Excelência no Trabalho 2013 (excelencianotrabalho@heidrick.com) – com
uma password individual de acesso.”

Os inquéritos serão remetidos a partir de dia 02 de Setembro pelo que, caso não rececionem durante a

semana de 02 a 06 de Setembro qualquer e-mail procedente daquela entidade (a comunicar previamente a
password ou o inquérito em si), deverão verificar a caixa spam.
•

“ A importância do cumprimento de prazos – O sucesso desta iniciativa depende do envolvimento
dos colaboradores e dos responsáveis da empresa/entidade, no sentido de garantir o cumprimento dos
prazos definidos”;

•

“A informação recolhida – Será processada exclusivamente pela equipa de consultores do Prémio e
será garantida a total confidencialidade dos dados recebidos, sendo estes tratados e divulgados sempre

de forma agregada por cada empresa/entidade”. (in Heidrick & Struggles)”.

A vossa participação é imprescindível, para melhorarmos a qualidade do trabalho praticado no nosso
Municipio e tentarmos alcançar a Excelência no Trabalho.
Amadora, 14 de agosto de 2013
Por delegação de competências
(Rita Madeira, Vereadora)
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