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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 
 
No âmbito do concurso público para a Prestação de Serviço Móvel Terrestre com Cedência de 
Equipamentos para o Município da Amadora, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a decisão 
de não adjudicação, com a consequente revogação de contratar, bem como a abertura de novo 
procedimento por ajuste direto, respetivo convite e caderno de encargos, e ainda a composição do júri e 
a delegação de competências neste – Concurso Público para a Prestação de Serviço Móvel 
Terrestre Com Cedência de Equipamentos para o Município da Amadora – Decisão de Não 
Adjudicação, Abertura de Novo Procedimento e Aprovação das Peças. 
 
Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a redução da garantia bancária emitida pelo Banco 
Comercial Português, para a execução de obras de urbanização, no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 
3/03 e referente ao Processo 183-PL/99. – Redução de Garantia Bancária. 
 
Na sequência da discussão pública a que foi submetido o pedido de licenciamento da operação de 
loteamento e obras de urbanização, a realizar na Avenida Dr. Fernando Piteira Santos, na freguesia de 
São Brás e não tendo desta resultado quaisquer sugestões, observações ou reclamações, foi pela Câmara 
Municipal da Amadora deliberado aprovar o aludido pedido - Processo nº 48264-PL/11 – 
Licenciamento de Operação de Loteamento e Obras de Urbanização – Após Discussão Pública. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a redução da caução prestada sob a forma de 
hipoteca, e relativa às obras de urbanização na Serra da Mira e Rebentão, sitos na freguesia da Mina de 
Água, no âmbito do alvará de loteamento nº 3/04, bem como a realização do distrate do Lote nº 32, 
mantendo-se a hipoteca sobre os Lotes nºs 23, 24 e 25. – Redução de Caução e Distrate de Hipoteca 
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No contexto do concurso público para a Prestação de Serviços de Seguros de caráter “Permanente” do 
Município, todos do ramo “Não Vida”, foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar as 
retificações ao caderno de encargos e a prorrogação do prazo fixado para a apresentação de propostas – 
Concurso Público – Retificações ao Caderno de Encargos e Prorrogação de Prazo. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado ratificar os atos praticados pelo Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e 
Amadora (SIMAS) e relativos à cessão de posição contratual, no contrato de aquisição de serviços para 
prestação de serviços de segurança e vigilância nas instalações dos SIMAS – Ratificação. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração 
dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) e 
relativos à aprovação da primeira revisão de preços provisória, efetuada no âmbito da empreitada 
destinada à Construção do Reservatório do Alto do Mira – Ratificação. 
 
Foram pela Câmara Municipal da Amadora ratificados os atos praticados pelo Conselho de Administração 
dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) e 
relativos ao abate de bens /equipamentos – Ratificação. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração 
dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), 
relativos à aprovação da revisão de preços definitiva, no âmbito da empreitada de execução das condutas 
de anel de abastecimento de água da zona oriental do Concelho de Oeiras, e referente aos trabalhos 
executados entre agosto de 2012 e setembro de 2013 – Ratificação. 
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Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado ratificar os atos praticados pelo Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e 
Amadora (SIMAS), relativos à aprovação da revisão de preços efetuada no âmbito da empreitada 
destinada à remodelação de redes domésticas e pluviais do sistema de esgotos de Algés e atinentes aos 
trabalhos executados no hiato de tempo decorrido de janeiro a setembro de 2013 – Ratificação. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração 
dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) 
através dos quais foram autorizadas a despesa e abertura de procedimento por concurso público para a 
empreitada destinada à remodelação/ampliação de redes de esgotos domésticos e pluviais no Concelho 
de Oeiras, a assunção de compromisso plurianual, bem como as peças, composição do júri e nomeação 
de coordenador de segurança em fase de obra – Ratificação. 
 
No âmbito da utilização dos pavilhões desportivos escolares pelo Movimento Associativo Desportivo do 
Município da Amadora, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado transferir a verba referente aos 
meses de abril a junho de 2013 – Transferência de Verba 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar a transferência de verba para a Santa Casa da 
Misericórdia da Amadora, no contexto de apoio à Unidade de Apoio ao Cuidador Informal, sita na Quinta 
do Plátano em A-da-Beja – Transferência de Verba para Apoio à Unidade de Apoio ao Cuidador 
Informal. 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 11.ª Modificação ao PPI (Plano Plurianual de Investimentos), 
PAM (Plano de Atividades Municipais) e ao Orçamento de Despesa de 2013. – Grandes Opções do 
Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento de 
Despesa de 2013 – 11ª Modificação. 
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Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 11.ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano 
de Atividades Municipais) – Anos Seguintes, bem como submeter a referida Modificação à aprovação da 
Assembleia Municipal. – 11ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano de Atividades 
Municipais) – Anos Seguintes. 
 
No âmbito da publicação da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, que se configurou na nova Lei das 
Autarquias Locais (NLAL), introduzindo alterações na matéria referente à delegação de competências nas 
juntas de freguesia, foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado que os protocolos celebrados antes 
da entrada em vigor da aludida lei, se mantêm em vigor na parte não relativa a competências que foram 
transferidas para as juntas de freguesia pelo diploma atrás identificado, até que sejam celebrados os 
contratos de delegação de competências e de execução, ao abrigo da NLAL, bem como submeter à 
Assembleia Municipal – Delegação de Competências nas juntas de freguesia ao abrigo da NLAL. 


