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REUNIÃO DE CÂMARA DE 16 DE ABRIL DE 2014 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora delegou na Presidente da Câmara Municipal, nos termos do disposto 

nos artigos 35.º a 37.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), com a faculdade de 

subdelegação, os poderes conferidos pelo Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, 

nomeadamente a competência para ordenar a determinação do nível de conservação de um prédio ou de 

uma fração, e a designação dos trabalhadores, nos termos e para os efeitos do artigo 3.º do 

referenciado diploma legal. – Delegação de Competências. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado nos termos do n.º 6 do artigo 18.º do Regulamento 

Municipal de Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, a dispensa de prestação de caução, no 

âmbito do pagamento da taxa de publicidade em prestações trimestrais e referentes ao Processo n.º 

543-PUB/02. – Caução. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou considerar como impossibilidade prática de demonstração do 

requisito do parecer vinculativo, por falta de constituição da Entidade Gestora da Requalificação nas 

Autarquias (EGRA) e a inexistência de lista de trabalhadores da área do Município da Amadora, 

colocados em situação de requalificação, até obtenção dos esclarecimentos solicitados por parte das 

entidades competentes. – Parecer Vinculativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura de procedimento de ajuste direto para a 

prestação de serviços de vigilância nas diversas instalações do Município. 

Foi ainda aprovado, nos termos do vertido na alínea a) do n.º 1 do artigo 40.º do Código dos Contratos 

Públicos conjugado com a alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, as 

peças do aludido procedimento, nomeadamente o ofício-convite e o caderno de encargos. - 

Procedimento de Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Vigilância nas Diversas 

Instalações do Município. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou ao abrigo do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 125.º do Código 

dos Contratos Públicos, conjugado com a alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, o relatório final, através do qual adjudicou o procedimento de combustíveis rodoviários ao 

abrigo do Acordo Quadro n.º 12.02.02.03. 

Foi ainda nomeada uma Técnica Superior da Divisão de Gestão Administrativa e Contratação, para 

efeitos de gestão do contrato e comunicação de quaisquer alterações ao abrigo daquele e nos termos da 

alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do CE_AQ_CR_2012 – Combustíveis Rodoviários. - Procedimento de 

Combustíveis Rodoviários – Adjudicação. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora, foi ratificado ato praticado pelo Conselho de Administração dos 

Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), 

através do qual aprovou a minuta de contrato a celebrar e no âmbito da Empreitada destinada à 

Remodelação/Ampliação das Redes de Esgotos Domésticos e Pluviais, no concelho de Oeiras – Zonas 

Norte, para os anos de 2014/2015. – SIMAS - Empreitada destinada à Remodelação/Ampliação 

das Redes de Esgotos Domésticos e Pluviais - Minuta de Contrato – Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os atos praticados pelo Conselho de Administração dos 

Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), 

através dos quais autorizou a despesa e aprovou a abertura de Concurso Público para a Empreitada 

destinada à Reparação/Conservação dos Reservatórios dos SIMAS, nos concelhos de Oeiras e Amadora, 

com a repartição de despesa plurianual, definiu o preço base, nomeou a constituição do júri, com 

delegação neste de todos os atos processuais inerentes ao referido procedimento e nomeou o 

Coordenador de Segurança em fase de projeto. – SIMAS - Concurso Público para a Empreitada 

destinada à Reparação/Conservação dos Reservatórios dos SIMAS, nos concelhos de Oeiras e 

Amadora – Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram ratificados os atos praticados pelo Conselho de Administração 

dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), 

através dos quais aprovou os relatórios preliminar e final e adjudicou o Concurso Público para a 

Empreitada destinada à Substituição das Redes de Abastecimento de Água e Rebaixamento de Ramais, 

no concelho da Amadora, autorizou a notificação à entidade adjudicatária para a prestação da caução e 

nomeou a Coordenadora de Segurança em fase de obra. – SIMAS - Concurso Público para a 

Empreitada destinada à Substituição das Redes de Abastecimento de Água e Rebaixamento de 

Ramais, no concelho da Amadora – Adjudicação – Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os atos praticados pelo Conselho de Administração dos 

Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), 

através dos quais autorizou a despesa e abertura de procedimento com convite a três entidades para o 

Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão Especial (BTE) e Média Tensão (MT), ao abrigo de 

Acordo Quadro, para o Edificado dos SIMAS, pelo período compreendido entre 16 de março de 2015 a 31 

de dezembro de 2017, definiu o preço base do mencionado procedimento, aprovou as peças concursais 

e nomeou a constituição do júri, com delegação neste de todos os atos processuais inerentes ao 

procedimento, designadamente no âmbito da abertura, elaboração de relatório preliminar e final, 

respostas e respetivas aprovações sobre a eventual apresentação de reclamações e de listas de erros ou 

omissões. – SIMAS - Procedimento com Convite a Três Entidades para o Fornecimento de 

Energia Elétrica em Baixa Tensão Especial (BTE) e Média Tensão (MT), ao Abrigo de Acordo 

Quadro, para o Edificado dos SIMAS, pelo período compreendido entre 16 de março de 2015 a 

31 de dezembro de 2017 – Ratificação de Atos. 
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No âmbito da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) relativa à emissão de parecer prévio 

vinculativo à aquisição de várias prestações, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado emitir 

parecer prévio vinculativo favorável à aquisição de várias prestações de serviços a realizar no 2.º 

trimestre do ano 2014. – SIMAS – Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato praticado pelo Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), através do 

qual aprovou a 3.ª Alteração ao Orçamento de 2014, PPI Orçamento das Despesas Correntes e de 

Capital. – SIMAS - 3.ª Alteração ao Orçamento de 2014, PPI Orçamento das Despesas 

Correntes e de Capital. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram ratificados os atos do Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), através dos 

quais aprovou os relatórios preliminar e final, do procedimento para a Prestação de Serviços destinada à 

Segurança e Vigilância nas Instalações dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora, adjudicou o 

referido procedimento e autorizou a notificação ao adjudicatário para a prestação de caução no valor de 

5% do preço contratual. – SIMAS - Acordo Quadro da Agência Nacional de Compras Públicas, 

para a Prestação de Serviços destinada à Segurança e Vigilância nas Instalações dos SIMAS 

dos Municípios de Oeiras e Amadora – Ratificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os atos do Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), através dos 

quais aprovou a alteração do Caderno de Encargos do procedimento por Concurso Público, com 

Publicidade Internacional, para o Fornecimento Contínuo de Combustíveis Líquidos, através de Cartões 

Magnéticos para a Frota Automóvel dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e da Amadora. – SIMAS - 

Fornecimento Contínuo de Combustíveis Líquidos, através de Cartões Magnéticos para a Frota 

Automóvel dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e da Amadora – Alteração de Caderno de 

Encargos – Ratificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura de Concurso Público para a Empreitada n.º 

23/2014, denominada por “Requalificação de Pavimentos – 2014/2015/2016 – Zona Norte”, ao abrigo 

do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, autorizando a respetiva 

despesa. 

Foi ainda aprovado o Programa de Concurso Público e o Caderno de Encargos, designação do júri do 

aludido procedimento, delegar no referido júri, nos termos do n.º 1 do artigo 109.º conjugado com o n.º 

2 do artigo 69.º, as competências previstas no n.º 2 e 3 do artigo 50.º, no n.º 4 do artigo 64.º e nos 

n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º todos do Código dos Contratos Públicos e aprovar a nomeação da 

Coordenadora de Segura em Obra, no âmbito do referenciado procedimento concursal. - Concurso Pú- 
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blico para a Empreitada n.º 23/2014, denominada por “Requalificação de Pavimentos – 

2014/2015/2016 – Zona Norte” - Coordenador de Segura em Obra. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de Concurso Público para a Empreitada n.º 

23/2014, denominada por “Requalificação de Pavimentos – 2014/2015/2016 – Zona Centro”, ao abrigo 

do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, autorizando a respetiva 

despesa. 

Foi ainda aprovado o Programa de Concurso Público e o Caderno de Encargos, designação do júri do 

aludido procedimento, delegar no referido júri, nos termos do n.º 1 do artigo 109.º conjugado com o n.º 

2 do artigo 69.º, as competências previstas no n.º 2 e 3 do artigo 50.º, no n.º 4 do artigo 64.º e nos 

n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º todos do Código dos Contratos Públicos e aprovar a nomeação da 

Coordenadora de Segura em Obra, no âmbito do referenciado procedimento concursal. - Concurso 

Público para a Empreitada n.º 23/2014, denominada por “Requalificação de Pavimentos – 

2014/2015/2016 – Zona Centro” - Coordenador de Segura em Obra. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura de Concurso Público para a Empreitada n.º 

23/2014, denominada por “Requalificação de Pavimentos – 2014/2015/2016 – Zona Sul”, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, autorizando a respetiva despesa. 

Foi ainda aprovado o Programa de Concurso Público e o Caderno de Encargos, designação do júri do 

aludido procedimento, delegar no referido júri, nos termos do n.º 1 do artigo 109.º conjugado com o n.º 

2 do artigo 69.º, as competências previstas no n.º 2 e 3 do artigo 50.º, no n.º 4 do artigo 64.º e nos 

n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º todos do Código dos Contratos Públicos e aprovar a nomeação da 

Coordenadora de Segura em Obra, no âmbito do referenciado procedimento concursal. - Concurso 

Público para a Empreitada n.º 23/2014, denominada por “Requalificação de Pavimentos – 

2014/2015/2016 – Zona Sul” - Coordenador de Segura em Obra. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o conteúdo do Relatório Final e adjudicou o Concurso Público 

para a Empreitada “Demolições de Construções e Edifícios Ilegais”. 

Foi ainda aprovado, que em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação 

previstas no Código dos Contratos Públicos, a adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar 

subsequente (s), nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 

do artigo 93.º e n.º 2 do artigo 105.º do referido Código. - Concurso Público para a Empreitada 

“Demolições de Construções e Edifícios Ilegais”. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir um apoio a uma munícipe residente no 

Município, no âmbito do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios Sociais a Grupos 

Desfavorecidos da População – Fundo de Coesão Social. – Fundo de Coesão Social. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba para juntas de freguesia e 

associações do Município no âmbito do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC´s) – 

Ano Letivo 2013/2014 (3.ª Tranche). O referenciado programa tem como objetivo a promoção do 

sucesso escolar e de ampliação, adequada e de qualidade, do período de permanência das crianças nos 

estabelecimentos de ensino, por forma a colmatar as necessidades das famílias. - Programa de 

Atividades de Enriquecimento Curricular. 

 

 

 


