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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o despacho da Senhora Presidente através do qual 

aprovou as retificações aos n.º s 4 e 9 da alínea A) das Cláusulas Técnicas Gerais, da Parte II.ª, do 

caderno de encargos do Concurso Público Urgente para a Manutenção de Diversas Zonas Verdes no 

Concelho da Amadora. - Concurso Público Urgente para a Manutenção de Diversas Zonas Verdes 

no Concelho da Amadora – Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato do 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 no âmbito do Procedimento ao Abrigo do Acordo Quadro 

da Agência Nacional de Compras Públicas (ANCP), para a prestação de serviços destinada à vigilância 

nas instalações dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora. – SIMAS - Procedimento ao Abrigo 

do Acordo Quadro da Agência Nacional de Compras Públicas (ANCP) para a Prestação de 

Serviços destinada à Vigilância nas Instalações dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e 

Amadora – Ratificação de Ato. 

 
Pela Câmara Municipal da Amadora foi emitido parecer prévio vinculativo à celebração de contrato (s) de 

Aquisição de Serviços de Manutenção de Zonas Verdes no Município da Amadora ao abrigo do disposto 

nos n.ºs 2, 4 e 8 do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2014, com publicitação do 

respetivo anúncio no Jornal Oficial da União Europeia. 

Foi aprovado a abertura de procedimento de Concurso Público com Publicitação no JOUE para a 

Aquisição de Serviços de Manutenção de Zonas Verdes no Município da Amadora, ao abrigo do disposto 

na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º e artigo 155.º e ss.. todos do 

Código do Contratos Públicos e para o período de 12 meses, prorrogável por igual período até ao limite 

máximo de 3 (três) anos, as peças aludido procedimento (programa e caderno de encargos) nos termos 

da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do Código dos Contratos Públicos. 

Foi ainda aprovado, a composição do júri do referido procedimento e a delegação no júri das 

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

esclarecimentos, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos. - 

Parecer Prévio Vinculativo - Concurso Público com Publicitação no JOUE para a Aquisição de 

Serviços de Manutenção de Zonas Verdes no Município da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu parecer prévio vinculativo à celebração de um contrato para a 

Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Manutenção aos Sistemas Luminosos Automáticos de 

Trânsito (SLAT) do Município da Amadora, para um período de 24 meses, ao abrigo do disposto nos n.º s 

4, 5, 11 e 16 do artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro. 
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Foi aprovado a abertura de procedimento de Concurso Público, com Publicitação no Jornal Oficial da 

União Europeia, para a Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Manutenção aos Sistemas 

Luminosos Automáticos de Trânsito (SLAT) do Município da Amadora, para um período de 24 meses, ao 

abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos. 

Foi ainda aprovado as peças do aludido procedimento (programa e caderno de encargos), nos termos da 

alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do Código dos Contratos Públicos, a composição do júri do 

referido procedimento e a delegação no júri das competências para a realização da audiência prévia dos 

concorrentes e para a prestação de esclarecimentos, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 69.º do 

Código dos Contratos Públicos. – Parecer Prévio Vinculativo - Concurso Público, com Publicitação 

no Jornal Oficial da União Europeia, para a Prestação de Serviços de Assistência Técnica e 

Manutenção aos SLAT do Município da Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura de Concurso Público para a empreitada dos 

Muros de Suporte na Via Pública, Conservação, Beneficiação e Execução de Obras, ao abrigo do disposto 

na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos e autorizada a respetiva despesa. 

Foi aprovado o Programa de Concurso Público e o Caderno de Encargos do aludido procedimento 

concursal, a designação do júri ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, 

delegar no júri as competências previstas no n.º s 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. 

Foi ainda aprovado a nomeação do Coordenador de Segurança em Obra do referenciado procedimento 

concursal. - Concurso Público para a Empreitada dos Muros de Suporte na Via Pública, 

Conservação, Beneficiação e Execução de Obras. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de Concurso Público para a Conservação e 

Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal, Obras Diversas de Impermeabilização e 

Pintura, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos. 

Foi aprovado o Programa de Concurso Público e o Caderno de Encargos do referenciado procedimento, 

designação do júri que conduzirá a realização das operações inerentes ao procedimento em causa, 

delegar no júri nos termos do n.º 1 do artigo 109.º conjugado com o n.º 2 do artigo 69.º as 

competências previstas nos n.º 2 e 3 do artigo 50.º, no n.º 4 do artigo 64.º e nos n.º s 6 e 7 do artigo 

133.º todos do Código dos Contratos Públicos. 

Foi ainda aprovado a nomeação do Coordenador de Segurança em Obra do referenciado procedimento 

concursal. - Concurso Público para a Conservação e Beneficiação de Edifícios 

Municipais/Parque Escolar Municipal, Obras Diversas de Impermeabilização e Pintura. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura do Concurso Público para a Conservação e 

Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal - Eletricidade, ao abrigo do disposto na 

alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos. 

Foi aprovado o Programa de Concurso Público e o Caderno de Encargos do aludido procedimento 

concursal, a designação do júri ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, dele- 
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gar no júri as competências previstas no n.ºs 2 e 3 do artigo 50.º, no n.º 4 do artigo 64.º e nos n.º s 6 

e 7 do artigo 133.º todos do Código dos Contratos Públicos. 

Foi ainda aprovado a nomeação do Coordenador de Segurança em Obra do referenciado procedimento 

concursal. - Concurso Público para a Conservação e Beneficiação de Edifícios 

Municipais/Parque Escolar Municipal e Eletricidade. 

 

A Câmara Municipal da Amadora revogou a Proposta n.º 212/2014, aprovada na Reunião Ordinária da 

Câmara de 21 de maio do ano em curso. 

Foi aprovado o aditamento ao Protocolo de Cooperação entre o Município da Amadora, o Alto 

Comissariado para as Migrações, I.P. (ACM), a Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento 

Social e de Saúde (AJPAS) e a Associação de Solidariedade Social do Alto da Cova da Moura (ASSACM). 

Foi ainda aprovado transferir uma verba para as Instituições integradas no Projeto de Mediação 

Intercultural em Serviços Públicos (MISP), por forma a garantir a comparticipação dos vencimentos de 

cinco agentes de mediação intercultural. – Revogação de Proposta – Protocolo de Cooperação – 

Aditamento. 


