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REUNIÃO DE CÂMARA DE 31 DE JULHO DE 2013 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

No âmbito do Processo n.º 152-PL/95, a Câmara Municipal da Amadora aprovou a redução da garantia 

bancária, relativa às obras de urbanização, tituladas pelo Alvará de Loteamento n.º 1/04. – Redução de 

Garantia Bancária. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 75.º da Lei 

do Orçamento de Estado 2013, no âmbito dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora a emissão de 

parecer prévio vinculativo genérico favorável, nos casos de celebração de contratos de aquisição de 

serviços, celebração ou renovação de contratos de prestação de serviços de manutenção ou assistência a 

máquinas, equipamentos ou instalações, devendo todas as celebrações de contratos com as entidades 

adjudicadas, serem comunicadas à Câmara Municipal da Amadora, ao abrigo do parecer genérico 

favorável, com a identificação dos elementos constitutivos do procedimento de parecer prévio. – 

Parecer Prévio Vinculativo Genérico Favorável. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou e fixou, ao abrigo do artigo 17.º da Lei n.º 28/97, de 30 de 

junho, na sua atual redação (Estatuto dos Eleitos Locais), as coberturas/capitais do seguro de acidentes 

pessoais dos membros do Executivo Municipal. – Seguro de Acidentes Pessoais – Membros do 

Executivo Municipal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a emissão nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 4, 

n.º 5, n.º 10 e n.º 15 do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado 2013, de parecer prévio vinculativo 

à celebração de um contrato para a prestação de serviços de seguros de caráter “permanente” do 

Município, todos do ramo “não vida”. 

Foi aprovado ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), a 

abertura de concurso público, com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, para a prestação de 

serviços de seguros, de caráter “permanente” do Município, todos do ramo “não vida”, bem como o 

programa do concurso e respetivo caderno de encargos nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do 

artigo 40.º do CCP e da alínea q) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua 

atual redação. 

Foi também aprovado a constituição do júri do aludido procedimento concursal, ao abrigo do n.º 1 do 

artigo 67.º do CCP, e delegar no júri do procedimento, ao abrigo do n.º 2 do artigo 69.º do CCP, as 

competências para a realização de audiência prévia dos concorrentes e para a prestação de 

esclarecimentos. 

Por último, foi ainda designado um consultor na área dos seguros, para assessorar o júri, no âmbito da 

análise das propostas. – Parecer Prévio Vinculativo – Abertura de Concurso Público com 

Publicação no Jornal Oficial da União Europeia para Prestação de Serviços de Seguros do 

Município. 
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No âmbito do Projeto Piloto Mediadores Municipais do ACIDI, foi aprovado pela Câmara Municipal da 

Amadora a transferência de uma verba para a Associação Partilha – Associação de Moradores do Bairro 

do Zambujal, relativa à comparticipação no vencimento do Mediador Municipal. – Projeto Piloto 

Mediadores Municipais. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba para os Agrupamentos de 

Escolas de Alfornelos, Almeida Garrett, Cardoso Lopes, Amadora Oeste, Damaia, Dr. Azevedo Neves, 

José Cardoso Pires, Mães D´Água, Miguel Torga, Pioneiros da Aviação Portuguesa, Amadora 3 e D. João 

V, destinada à aquisição de equipamento ligeiro, à manutenção de equipamentos, à realização de visitas 

de estudo, à manutenção do material informático e respetivos consumíveis, no âmbito do Protocolo de 

Colaboração aprovado por esta Edilidade, para o apoio ao funcionamento das Escolas do 1.º Ciclo e 

Jardim-de-Infância Municipais. – Protocolo de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba para as Juntas de Freguesia de 

Alfornelos, Alfragide, Brandoa, Damaia, Falagueira, Mina, Reboleira, S. Brás e Venteira, referente ao 

pagamento das 2ªs visitas de estudo efetuadas por aquelas Juntas de Freguesia no ano Letivo de 2012-

2013. As visitas de estudo, têm uma componente lúdica que envolve a relação professor/alunos e 

proporciona que estes se empenhem numa melhor aprendizagem, favorecendo a aquisição de 

conhecimentos e proporcionando o desenvolvimento de técnicas de trabalho. – Visitas de Estudo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a aquisição do acervo artístico ao autor de banda 

desenhada, Fernando Relvas, o qual será integrado na coleção do Centro Nacional de Banda Desenhada 

e Imagem (CNBDI). – Acervo Artístico – Aquisição. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a emissão de parecer prévio vinculativo favorável à abertura 

de procedimento por ajuste direto com consulta a uma entidade, para a prestação de serviços 

destinados à realização de um espetáculo musical, no âmbito das comemorações do XXXIV Aniversário 

da Amadora. – Parecer Prévio Vinculativo Favorável. 

 

No âmbito do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios Sociais a Grupos Desfavorecidos da 

População – Fundo de Coesão Social Municipal, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora atribuir 

apoio económico a um utente. – Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios Sociais a 

Grupos Desfavorecidos da População – Fundo de Coesão Social Municipal. 


