ASSEMBLEIA MUNICIPAL
EDITAL N.º 20/2014

Joaquim Moreira Raposo, Presidente da Assembleia Municipal da Amadora, nos termos do n.º 1
do Art.º 56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, faz público o teor das deliberações tomadas pela

Assembleia Municipal da Amadora, na sua 6.ª Sessão Extraordinária de 2014, realizada a 31 de
julho de 2014:

1. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A relativa a “Req. n.º 18578 – Requerente: Paula
Cristina Vaz Albino – Isenção de Pagamento das Taxas devidas pela Emissão de Certidão (Proposta
n.º 182/2014)”;

2. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A relativa a “Processo Cestug n.º 53206/12 –
Cedência de Terreno para o Domínio Público Municipal (Proposta n.º 278/2014)”;

3. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A relativa a “Processo Gestug n.º 40585/13 –
Cedência de Terreno para o Domínio Público Municipal (Proposta n.º 279/2014)”;

4. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A relativa a “Req. n.º 34023 e 34024 –
Requerente: Ana Margarida Coelho Correia – Isenção de Pagamento de Taxas devidas pela
Emissão de Certidão (Proposta n.º 319/2014)”;

5. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A relativa a “Req. n.º 44992/14 – Requerente:
Paróquia da Nossa Senhora da Conceição – Pedido de Isenção de Taxas (Proposta n.º 320/2014)”.

6. Aprovada por unanimidade a proposta da C.M.A relativa a “SIMAS – Procedimentos Concursais

para Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público Por Tempo Indeterminado – Autorização
para Prossecução dos Procedimentos - Ratificação (Proposta n.º 286/2014)”.
Amadora, 01 de agosto de 2014

O Presidente

Joaquim Moreira Raposo
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CÂMARA MUNICIPAL
REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 27 DE AGOSTO DE 2014
INFORMAÇÕES

A Presidente deu conhecimento à Câmara da seguinte informação:
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 62.707.679,67 €.

Processos Despachados pelo Sr. Vereador Gabriel de Oliveira julho de 2014
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Processos Despachados pelo Diretor do DAU julho de 2014
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DELIBERAÇÕES

CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO DE
INGLÊS NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – RECURSO HIERÁRQUICO – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por maioria.

Ratificar o despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara datado de 08.08.2014, através

do qual concordou com o indeferimento do recurso hierárquico interposto por Espalha Ideias –
Atividades de Tempos Livres, Lda., no âmbito do Concurso Público para a Prestação de Serviços de

Desenvolvimento do Ensino do Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico, com base nos fundamentos
constantes do parecer jurídico n.º 197/CT/14, de 08.08.2014, bem como a notificação ao
interessado.

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO

BOLETIM MUNICIPAL “AMADORA SEMPRE EM MOVIMENTO” – RETIFICAÇÕES ÀS PEÇAS DO
CONCURSO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.

Ratificar o despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara datado de 01.08.2014, através

do qual autorizou as retificações às peças do procedimento de concurso público, para a Prestação

de Serviços de Impressão do Boletim Municipal “Amadora Sempre em Movimento”, com
publicação no JOUE, nos termos propostos pelo Júri, na sua ata datada de 30.07.2014 e a

prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas, por um período de 47 dias a
contar da data da comunicação da resposta aos pedidos formulados e das retificações propostas
aos interessados.

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO
DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO (AEC) – ALTERAÇÃO DA
COMPOSIÇÃO DO JÚRI – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.

Ratificar, o despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara a 18 de agosto do presente

ano e através do qual concordou com alteração à composição do júri, nos termos do 3.º
considerando da proposta n.º 375/2014, e relativo ao concurso público, com publicação de
anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, para a prestação de serviços de desenvolvimento da
atividade física e desportiva no 1.º Ciclo do ensino básico (AEC).
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CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO
DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO (AEC) – ADJUDICAÇÃO –
RATIFICAÇÃO.

Aprovada, por unanimidade.

Ratificar, o despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara a 21 de agosto do presente

ano e através do qual aprovou o relatório final e consequente adjudicação do concurso público
para a prestação de serviços de desenvolvimento da atividade física e desportiva no 1.º ciclo do
ensino básico (AEC), à firma ATELIER DE SABERES – CENTRO DE ESTUDOS E EXPLICAÇÕES, LDA.,
pelo preço total de 190.685,52 €, isento de IVA, com o preço unitário/hora de prestação de
serviços de 10.07 €.

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E MANUTENÇÃO AOS SISTEMAS LUMINOSOS AUTOMÁTICOS DE TRÂNSITO (SLAT) DO
CONCELHO DA AMADORA – REJEIÇÃO DE ERROS E OMISSÕES – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.

Ratificar, o despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara a 20 de agosto do presente

ano e através do qual autorizou a rejeição dos “falsos” erros e omissões do caderno de encargos
que foram apresentados pelos interessados Eyssa-Tesis – Tecnologia de Sistemas Eletrónicos, S.A.,

e Soltráfego – Soluções de Trânsito, Estacionamento e Comunicações, S.A., com a comunicação
aos interessados através de colocação de um aviso na plataforma eletrónica.

CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO DE
CONTAS DO MUNICÍPIO DA AMADORA – ADJUDICAÇÃO E MINUTA DO CONTRATO –
RATIFICAÇÃO E NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO.
Aprovada, por unanimidade.

1. Ratificar, o despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara a 21 de agosto do presente

ano e através do qual aprovou o relatório final e consequente adjudicação para a prestação de
serviços de certificação de contas do Município da Amadora, à firma UHY & ASSOCIADOS, SROC,

LDA., pelo preço total retificado de 33.466,20 €, ao qual acrescerá IVA à taxa legal em vigor, bem
como autorizei a minuta do contrato a celebrar com a referida entidade adjudicatária.
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2. Solicitar à Assembleia Municipal, a nomeação da firma UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA., como
auditor externo responsável pela certificação legal de contas do Município.

CONVITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO CELEBRADO
PELA AGÊNCIA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS, E.P.E. PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA – ADJUDICAÇÃO – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por maioria.

Ratificar os despachos proferidos pela Senhora Presidente da Câmara respetivamente nos dias 1 e
21 de agosto do presente ano e através dos quais:
•

Indeferiu o recurso hierárquico interposto pela concorrente n.º 3 STRONG – Segurança,

•

Aprovou o relatório final e consequente adjudicação do procedimento com vista à

S.A.;

apresentação de convites aos cocontratantes selecionados no âmbito do AQ_VS_2010, à
empresa PRESTIBEL – Empresa de Segurança, S.A., pelo preço total de 2.413.753,36 € +
IVA;

CONCURSO PÚBLICO PARA “REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS 2014/2015/ 2016 – ZONA
NORTE” – EMPREITADA N.º 23/2014 – ADJUDICAÇÃO – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.

Ratificar o despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara datado de 21 de agosto do

presente ano, através do qual autorizei a adjudicação do concurso público, para a “Requalificação

de Pavimentos 2014/2015/2016 – Zona Norte” - Empreitada N.º 23/2014, à empresa
TEKNOTHURI, S.A., pelo valor de 203.201,22 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

CONCURSO PÚBLICO PARA “REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS 2014/2015/ 2016 – ZONA
CENTRO” – EMPREITADA N.º 24/2014 – ADJUDICAÇÃO – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.

Ratificar o despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara, datado de 21 de agosto do

presente ano, através do qual autorizou a adjudicação do concurso público, para a “Requalificação

de Pavimentos 2014/2015/2016 – Zona Centro” – Empreitada N.º 24/2014, à empresa
TEKNOTHURI, S.A., pelo valor de 203.215,24 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
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CONCURSO PÚBLICO PARA “REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS 2014/2015/ 2016 – ZONA SUL” –
EMPREITADA N.º 25/2014 – ADJUDICAÇÃO – RATIFICAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.

Ratificar o despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara datado de 21 de agosto do
presente ano, através do qual autorizou a adjudicação do concurso público, para a “Requalificação

de Pavimentos 2014/2015/2016 – Zona Sul” – Empreitada N.º 25/2014, à empresa IDEAL JARDINS,
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, LDA., pelo valor de 196.500,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA
AMADORA – APOIO.

Aprovada, por unanimidade.

Atribuir um apoio no valor de 70.000,00 € à Fábrica da Igreja Paroquial da Paróquia de Nossa

Senhora da Conceição da Amadora, para comparticipar nas obras de requalificação das capelas
mortuárias.

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALFORNELOS – APOIO.
Aprovada, por unanimidade.

Atribuir um apoio no valor de 134.000,00 € à Fábrica da Igreja Paroquial de Alfornelos, para
comparticipar na execução das obras destinadas aos acabamentos, instalações e equipamentos do
Complexo do Centro Paroquial de Alfornelos.

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – 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 300,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 58708, de
17.07.2014, do DEDS/DIS.

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – 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,
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no valor global de 250,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 58714, de
17.07.2014, do DEDS/DIS.

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – 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 800,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 58718, de
17.07.2014, do DEDS/DIS.

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – 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 481,95 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 58719, de
17.07.2014, do DEDS/DIS.

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – 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 260,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 61139, de
25.07.2014, do DEDS/DIS.

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – 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 79,00 €, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 61145, de
25.07.2014, do DEDS/DIS.
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DESPACHOS
DESPACHO N.º 23/P/2014
Considerando que:
O Gabinete de Imprensa e Relações Públicas (GIRP) é a unidade orgânica responsável por toda a
comunicação institucional do Município;

Incumbem ao GIRP conceber e desenvolver as campanhas de comunicação e imagem de suporte
às iniciativas desenvolvidas pelo Município;

A utilização de meios publicitários, a divulgação de atividades independentes da área ou do tipo
de material a utilizar (digital, folhetos, cartazes, mupis, outdoors, informações) é assegurado pelo
GIRP, em articulação com os serviços municipais requisitantes;

Sempre que existir necessidade de aquisição de serviços de conceção e execução de instrumentos
de comunicação ao exterior, estes devem obedecer às regras de utilização da marca “Amadora”;

Toda e qualquer divulgação a efetuar e a sua gestão devem corresponder às decisões estratégicas
do município, em termos de comunicação;
Neste termos, determino que:
a) A execução de materiais gráficos, a divulgação de atividades Municipais, publicidade

institucional ou de comunicação com o exterior são coordenados pelo Gabinete de
Imprensa e Relações Públicas, carecendo de autorização prévia e anuência final pelo
Gabinete da Presidência.

b) Para dar resposta em tempo útil às solicitações efetuadas ao Gabinete de Imprensa e
Relações Públicas importa que as mesmas sejam feitas com a antecedência de prazo,
nunca inferior a 20 dias.

Amadora, 26 de agosto de 2014

A Presidente
Carla Tavares
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