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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter à Assembleia Municipal, nos termos e ao 

abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro e para os efeitos do preceituado no n.º 5 do artigo 5.º do Regulamento de 

Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais e n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, o pedido de isenção de pagamento das taxas devidas pela emissão de certidão, formulado por 

uma munícipe. - Pedido de Isenção. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de contrato de compra e venda a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Massa Falida de Irena – Investimento e Aproveitamento de Recursos Naturais, 

S.A.+, através da qual possibilita adquirir uma área verde que permitirá a prática de desporto ao ar 

livre, de atividades lúdicas e de promoção de bem-estar em geral. - Minuta de Contrato de Compra e 

Venda. 

 

Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º e para os efeitos do disposto no n.º 7 do 

artigo 27.º, ambos do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, foi pela Câmara Municipal da 

Amadora aprovado a alteração ao alvará de Loteamento n.º 2/05, no tocante ao Processo de 

Loteamento n.º 95-PL/02. - Alteração ao Alvará de Loteamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter à Assembleia Municipal, nos termos e para os 

efeitos da alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a aceitação de uma 

parcela de terreno com a área de 23,60m2, a qual corresponde a passeios públicos, a ser integrada no 

domínio público municipal, localizada na freguesia da Mina de Água. – Cedência para o Domínio 

Público Municipal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou submeter à Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos 

da alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a aceitação de uma parcela 

de terreno com a área de 3,40m2, a qual corresponde a passeios públicos, a ser integrada no domínio 

público municipal, localizada na freguesia da Mina de Água. – Cedência para o Domínio Público 

Municipal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi emitido ao abrigo dos n.º s 5, 11 e 16 do artigo 73.º da Lei do 

Orçamento de Estado para o ano 2014, parecer prévio vinculativo, para a celebração de contrato de 

Prestação de Serviços de Impressão do Boletim Municipal “Amadora Sempre em Movimento”. 

Foi ainda aprovado a abertura de procedimento de concurso público, para a Prestação de Serviços de 

Impressão do Boletim Municipal “Amadora Sempre em Movimento” pelo período de 36 meses, ao abrigo 

do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º e 131.º do Código dos Contratos Públicos, as peças do  
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aludido procedimento, 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, nos termos do n.º 1 do artigo 67.º e a delegação no júri, de acordo com  

o estipulado no n.º 2 do artigo 69.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 109.º todos do aludido diploma 

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

esclarecimentos. – Parecer Prévio Vinculativo - Abertura de Procedimento de Concurso Público, 

para a Prestação de Serviços de Impressão do Boletim Municipal “Amadora Sempre em 

Movimento”. 

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu parecer prévio vinculativo, ao abrigo dos n.º s 5, 11 e 16 do 

artigo 73.º da Lei do Orçamento de Estado para o ano 2014, para a celebração de contrato para a 

prestação de serviços de certificação de contas do Município da Amadora. 

Foi ainda aprovado ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º e 130.º do Código dos 

Contratos Públicos, a abertura de procedimento de concurso público para a prestação de serviços de 

certificação de contas do Município da Amadora, pelo período de 3 (três) anos, as peças do aludido 

procedimento, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do Código dos 

Contratos Públicos, a composição do júri nos termos do n.º 1 do artigo 67.º e a delegação no júri, de 

acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 69.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 109.º do aludido 

diploma legal, das competências para a realização da audiência prévia dos concorrentes e para a 

prestação de esclarecimentos. - Parecer Prévio Vinculativo - Abertura de Procedimento de 

Concurso Público para a Prestação de Serviços de Certificação de Contas do Município da 

Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a reversão a favor do Município, do direito de superfície 

sobre o prédio urbano, sito na Quinta da Amadora, Rua Elias Garcia, Lote 52, na Amadora. – Direito de 

Superfície. 

 

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 aprovou os Relatórios, Preliminar e Final do procedimento pré-contratual por concurso 

público, para a empreitada destinada à Reparação/Conservação dos Reservatórios dos SIMAS, nos 

Concelhos de Oeiras e da Amadora, a decorrer entre os anos de 2014 e 2016 e consequentemente as 

deliberações do júri, adjudicou o aludido procedimento, autorizou a notificação do adjudicatário para a 

prestação da caução e nomeou o Coordenador de Segurança em fase de obra e Diretor de Fiscalização. – 

SIMAS - Procedimento Pré-Contratual por Concurso Público, para a Empreitada destinada à 

Reparação/Conservação dos Reservatórios dos SIMAS, nos Concelhos de Oeiras e da 

Amadora, a decorrer entre os Anos de 2014 e 2016 – Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi ratificado o ato praticado pelo Conselho de Administração dos 

Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS),  
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através do qual aprovou a minuta do contrato no âmbito da empreitada destinada à reabilitação do 

Reservatório da Zona Média e do Reservatório da Zona Alta da Amadora. - SIMAS - Empreitada 

destinada à Reabilitação do Reservatório da Zona Média e do Reservatório da Zona Alta da 

Amadora. – 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 procedimento por concurso público para 

a empreitada destinada à reparação de roturas na rede e em ramais de abastecimento de água, 

concelho de Oeiras, para os anos de 2014 e 2015, definiu o preço base do aludido procedimento, 

aprovou as peças do procedimento, aprovou a composição e nomeou o júri do procedimento com a 

faculdade de delegação de competências para todos os atos processuais inerentes ao mesmo e nomeou 

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

destinada à Reparação de Roturas na Rede e em Ramais de Abastecimento de Água, Concelho 

de Oeiras, para os Anos de 2014 e 2015 – Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi ratificado o ato do Conselho de Administração dos Serviços 

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

qual autorizou a renovação da autorização para prosseguimento dos procedimentos concursais, para 

provimento de um posto de trabalho na categoria de assistente técnico na Divisão de Recursos 

Humanos, de quatro postos de trabalho na categoria de assistentes técnicos na Divisão de Comunicação 

e Apoio ao Cliente, de um posto de trabalho na categoria de técnico superior na Divisão de 

Aprovisionamento e um posto de trabalho na categoria de técnico superior na Divisão de Contabilidade. 

Foi ainda aprovado submeter, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 64.º da Lei do Orçamento de 

Estado para a ano de 2014, à Assembleia Municipal, para competente aprovação dos aludidos 

procedimentos concursais. - SIMAS – Procedimentos Concursais para Constituição de Relação 

Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado – 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 revisão definitiva de preços efetuada, no âmbito da empreitada destinada à Construção 

dos Arranjos Exteriores das Instalações dos SIMAS, na Brandoa, Concelho da Amadora. - SIMAS - 

Empreitada destinada à Construção dos Arranjos Exteriores das Instalações dos SIMAS, na 

Brandoa, Concelho da Amadora – Ratificação de Ato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi ratificado 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 aplicação dos valores da conta de resultados transitados. 

Foi ainda aprovado submeter à Assembleia Municipal, nos termos do vertido no Ponto 2.7.3.1 do POCAL 

os aludidos resultados. - SIMAS – Resultados Transitados – Ratificação de Ato. 
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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 1.ª Revisão Orçamental de 2014 (Modificação no Orçamento da Receita, da Despesa, 

PPI, Aplicação de Parte do Saldo da Gerência Anterior) e Alteração ao Mapa de Pessoal de 2014. 

Foi ainda aprovado remeter à Assembleia Municipal, órgão competente para a sua aprovação, nos 

termos e ao abrigo da alínea a) e o) do n.º 1 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - SIMAS - Revisão 

Orçamental de 2014 (Modificação no Orçamento da Receita, da Despesa, PPI, Aplicação de 

Parte do Saldo da Gerência Anterior) e Alteração ao Mapa de Pessoal de 2014. – Ratificação 

de Ato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado, para efeitos do n.º 1 do artigo 50.º da Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro, o despacho da Senhora Presidente, proferido a 24 de junho do presente ano e 

através do qual aprovou o relatório final e consequente adjudicação do Concurso Público Urgente de 

Aquisição de Serviços de Manutenção de Zonas Verdes no Município da Amadora, bem como as minutas 

dos contratos. - Concurso Público Urgente de Aquisição de Serviços de Manutenção de Zonas 

Verdes no Município da Amadora – Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou, no âmbito do procedimento concursal para a celebração do 

contrato de empreitada denominada de Requalificação de Pavimento 2014/2015/2016 – Zona Norte, a 

prorrogação do prazo para apresentação das propostas por período equivalente ao tempo decorrido, 

desde o início daquele prazo até à comunicação da decisão de prorrogação de prazo nos termos do n.º 1 

do artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos. - Empreitada de Requalificação de Pavimento 

2014/2015/32016 – Zona Norte. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi rejeitado, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 61.º do 

Código dos Contratos Públicos, as listagens de erros e omissões apresentadas pelos interessados, no 

âmbito das empreitadas denominadas de Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 

2014/2015/2016 – Zona Norte, Zona Centro e Zona Sul, nos termos das atas elaboradas pelo júri dos 

procedimentos e pelos serviços. 

Foi ainda aprovado a prorrogação do prazo para apresentação de propostas, por período equivalente ao 

tempo decorrido desde o início daquele prazo até à comunicação da decisão de rejeição de erros e 

omissões, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos. - 

Empreitadas de Requalificação de espaços urbanos/zonas verdes 2014/2015/2016 – Zona 

Norte, Zona Centro e Zona Sul. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou a deserção do procedimento, relativo a um pedido de 

indemnização, no âmbito de uma exposição efetuada por um requerente, relativa a danos alegadamente 

causados num veículo. - Pedido de Indemnização. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado, indeferir sete pedidos de indemnização, por danos 

sofridos em veículos propriedade dos requerentes. - Pedidos de Indemnização. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação das obras, no âmbito do Programa Reabilita 

+ requerida por Domingos Azevedo Correia e Joaquim da Conceição Silva Monteiro, na qualidade de 

administradores do condomínio do imóvel sito na Rua Heróis da Aviação, n.º 2, na freguesia da Mina de 

Água, na Amadora. - Reabilita +05/2014. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a comparticipação das obras, no âmbito do Programa 

Reabilita + requerida pelo condomínio do imóvel sito na Rua Gonçalves Crespo, n.º 40, 40A e 40B, na 

freguesia da Falagueira-Venda Nova, na Amadora. - Reabilita +07/2014. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou atribuir apoio a três munícipes residentes 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. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir uma verba para o Agrupamento de Escolas 

Cardoso Lopes, no âmbito da eleição do melhor stand – Amadora Educa 2014, esta iniciativa está 

inserida no Programa AmadoraEduca, é o rosto do Programa Municipal de Apoio aos Projetos 

Socioeducativos – PAPSE, e é o momento onde os diferentes Estabelecimentos de Ensino apresentam e 

partilham as boas práticas que desenvolvem ao longo do ano letivo. - Eleição do Melhor Stand. 

 

No âmbito do Contrato de Execução entre a Autarquia e o Ministério da Educação, relativo à 

transferência de competências para o Município da Amadora, em matéria de Educação, foi aprovado 

transferir uma verba para os Agrupamentos de Escolas Almeida Garrett, Cardoso Lopes, Amadora Oeste, 

Damaia, Miguel Torga, José Cardoso Pires, Pioneiros da Aviação Portuguesa e Amadora Três, permitindo 

obras de beneficiação das aludidas escolas. – Obras de Beneficiação. 

 

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

Escolas Pioneiros da Aviação e de Escolas da Damaia, permitindo atribuir refeições diárias aos alunos de 

e garantir deste modo a todos os alunos igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares. - 

Refeições Diárias. 


