
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 14 DE JANEIRO DE 2015 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora, aprovou um voto de pesar pelo ocorrido no Charlie 

Hebdo, semanário satírico e humorístico francês criado em 1970, que foi alvo de um ataque 

hediondo e criminoso e nele perderam a vida 12 pessoas, pelo que, esta Edilidade não pode 

ficar indiferente à barbárie que condiciona a vida e o livre pensamento, associando-se às 

manifestações de pesar e ao mais absoluto repúdio por este brutal ataque à Liberdade. – 

Voto de Pesar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Sistema de Controlo Interno, o qual 

confere o plano de organização, métodos e procedimentos de controlo, que contribuem para 

assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a 

salvaguarda de ativos, a prevenção e deteção de situações que contenham inexatidões, 

contribuindo para a elaboração de uma informação financeira exequível. - Sistema de 

Controlo Interno. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a constituição do fundo de maneio para o ano 

2015, para fazer face, ao pagamento de despesas urgentes e inadiáveis, por parte dos 

diversos serviços municipais. - Constituição de Fundos de Maneio de 2015. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 1.ª Modificação ao PPI (Plano Plurianual 

de Investimentos) e PAM (Plano de Atividades Municipais) e ao Orçamento de Receita e de 

Despesa de 2015. – Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e 

Plano de Atividades Municipais) e Orçamento de 2015 – 1.ª Modificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 1.ª Modificação às Grandes Opções do Plano 

(Plano de Atividades Municipais) – Anos Seguintes, bem como submeter a aludida 

Modificação à aprovação da Assembleia Municipal. - Grandes Opções do Plano (Plano de 

Atividades Municipais) – Anos Seguintes - 1.ª Modificação. 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o abate ao património móvel municipal, de 

duas fotocopiadoras, atendendo que a sua recuperação não é economicamente viável. – 

Abate de Património Móvel. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o abate ao património móvel municipal, de 

material informático, e a alienação a título de cedência do material em causa ao Comando 

Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública – Divisão da Amadora. – Abate de 

Património Móvel – Cedência. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o despacho proferido pela Presidente a 29 

de dezembro de 2014, através do qual aprovou o projeto de decisão e autorizou a 

adjudicação do fornecimento de energia elétrica nas instalações alimentadas em Média 

Tensão (MT) e em Baixa Tensão Especial (BTE), para o período de 1 a 20 de janeiro de 

2015. – Fornecimento de Energia Elétrica nas Instalações Alimentadas em Média 

Tensão (MT) e em Baixa Tensão Especial (BTE) – Ratificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o despacho proferido pela Presidente a 8 de 

janeiro do ano em curso, através do qual aprovou o relatório final, autorizou a adjudicação 

do fornecimento de energia nas instalações do Município abastecidas nos lotes 1 (BTE), 2 

(BTN) e 3 (MT), e autorizou a notificação do adjudicatário, para prestar caução no valor de 

5%, correspondente ao somatório dos dois preços contratuais, referentes aos lotes 1 (BTE) 

e 3 (MT). – Fornecimento de Energia nas Instalações do Município Abastecidas nos 

Lotes 1 (BTE), 2 (BTN) e 3 (MT) – Ratificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi ratificado o despacho proferido pela Presidente a 8 

de janeiro do corrente ano, através do qual aprovou o relatório final e autorizou a 

adjudicação da prestação de serviços de manutenção de zonas verdes no Município da 

Amadora para os Lotes 1 e 2, bem como autorizou a notificação do adjudicatário para 

prestar uma caução de 5%, correspondente ao somatório dos dois preços contratuais (Lotes 

1 e 2). – Prestação de Serviços de Manutenção de Zonas Verdes no Município da 

Amadora – Ratificação. 

 

 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou nos termos e ao abrigo da alínea k) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a alteração do Regulamento Interno de 

Segurança e Saúde no Trabalho dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento 

dos Municípios de Oeiras e Amadora. - SIMAS - Regulamento Interno de Segurança e 

Saúde no Trabalho dos Serviços – Alteração. 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora autorizado, nos termos da alínea cc) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, o abate de diversos bens do património 

móvel dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras 

e Amadora, por não reunirem condições de utilização. – SIMAS - Abate de Património 

Móvel. 

 

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, 

através do qual aprovou a minuta do contrato a celebrar, no âmbito do Procedimento por 

Concurso Público, para a Empreitada destinada à Reparação de Roturas na Rede e em 

Ramais de Abastecimento de Água no concelho de Oeiras, para os Anos 2014/2015. – 

SIMAS – Ratificação de Ato – Minuta de Contrato. 

 

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, através dos quais, autorizou a despesa e aprovou a abertura de 

procedimento por concurso público para empreitada destinada à remodelação de redes 

domésticas e unitárias na Rua Diogo Cão, na freguesia da Encosta do Sol, no concelho da 

Amadora, a desenvolver num prazo de (seis) meses, definiu o preço do procedimento em 

causa, aprovou as peças do procedimento, a composição e nomeação do júri do 

procedimento, com a faculdade de delegação de competências para todos os atos 

processuais inerentes ao procedimento em causa, e nomeou o coordenador de segurança 

em fase de projeto. – SIMAS – Ratificação de Atos - Abertura de Procedimento por 

Concurso Público para Empreitada destinada à Remodelação de Redes Domésticas e 

Unitárias na Rua Diogo Cão, na freguesia da Encosta do Sol, no Concelho da 

Amadora. 

 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado nos termos e ao abrigo da alínea k) do n.º 

1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a alteração do Regulamento Interno 

de Fardamento dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios 

de Oeiras e Amadora. – SIMAS – Regulamento Interno de Fardamento dos Serviços 

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora – 

Alteração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou nos termos e ao abrigo da alínea k) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a alteração do Regulamento Interno de 

Equipamentos de Proteção Individual dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora. – SIMAS - Regulamento Interno de 

Equipamentos de Proteção Individual dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado nos termos e ao abrigo da alínea k) do n.º 

1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, o Regulamento de Funcionamento 

dos Serviços de Saúde dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos 

Municípios de Oeiras e Amadora. – SIMAS - Regulamento de Funcionamento dos 

Serviços de Saúde dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos 

Municípios de Oeiras e Amadora. 

 

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

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora, através dos quais, autorizou a despesa e aprovou a abertura de 

procedimento por concurso público para a empreitada destinada à remodelação das redes 

de drenagem de saneamento do Bairro da Auto Construção, em Porto Salvo, no concelho 

de Oeiras, com um prazo de execução de 4 (quatro) meses, definiu o preço base do 

procedimento, aprovou as peças do procedimento, aprovou a composição e a nomeação do 

júri do procedimento, com a faculdade de delegação de competências para todos os atos 

processuais inerentes ao procedimento e nomeou o coordenador de segurança em fase de 

projeto. – SIMAS – Ratificação de Atos - Abertura de Procedimento por Concurso 

Público para a Empreitada destinada à Remodelação das Redes de Drenagem de 

Saneamento do Bairro da Auto Construção, em Porto Salvo, no concelho de Oeiras. 

 



 

 

 

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

Serviços Intermunicipalizados de Água Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora, 

através do qual aprovou a minuta do contrato a celebrar, no âmbito do procedimento por 

concurso público, para a empreitada destinada à instalação/remodelação de coletores 

domésticos, nas freguesias de Águas Livres e Falagueira-Venda Nova, na Amadora. – 

SIMAS – Ratificação de Ato – Minuta de Contrato. 

 

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

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

qual aprovou a minuta do contrato a celebrar, no âmbito 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, por um período 

de 14 (catorze) meses. – SIMAS – Ratificação de Ato – Minuta de Contrato. 

 

No âmbito do Concurso Público Urgente de Aquisição de Serviços de Manutenção de Zonas 

Verdes, no concelho da Amadora, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a 

decisão de não adjudicação, nos termos na alínea d) do n.º 1 do artigo 79.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), a notificação da decisão aos concorrentes do aludido concurso, 

nos termos do n.º 2 do aludido artigo do CCP e a revogação da decisão de contratar, nos 

termos do n.º 1 do artigo 80.º do Código dos Contratos Públicos. - Concurso Público 

Urgente de Aquisição de Serviços de Manutenção de Zonas Verdes, no concelho da 

Amadora. 

 

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

Programa Reabilita + requerido por Carlos Alberto Rodrigues Marcelino, na qualidade de 

administrador do condomínio do imóvel sito na Avenida Conde Castro Guimarães, n.º 9, na 

freguesia de Venteira, na Amadora. – Reabilita + 26/2014. 

 

No âmbito do cumprimento do previsto nos n.ºs 5, 6, 12 e 14 do artigo 75.º da Lei do 

Orçamento do Estado para o ano 2015, foi pela Câmara Municipal da Amadora, deliberado 

uma metodologia, no que respeita aos contratos de prestação de serviços a celebrar ou 

renovar durante o ano de 2015. – Contratos de Prestação de Serviços. 

 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi deliberado emitir parecer prévio vinculativo, à 

celebração de um contrato, para a prestação de serviços de Elaboração de Estudo de 

Centralidade Metropolitana Falagueira/Zona Empresarial da Venda Nova. - Parecer Prévio 

Vinculativo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou emitir parecer prévio vinculativo, à celebração de 

um contrato de prestação de serviços de Consultadoria, Apoio Jurídico e Contencioso 

referente à Empresa Geral do Fomento, S.A. (EGF). - Parecer Prévio Vinculativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi deliberado emitir parecer prévio vinculativo, à 

celebração de um contrato para a prestação de serviços de Consultadoria, Apoio Jurídico e 

Contencioso referente à SANEST. - Parecer Prévio Vinculativo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, deliberou emitir parecer prévio vinculativo, à celebração 

de um contrato para a prestação de serviços de Revisão do Projeto de Execução do 

Sistema de Videovigilância Urbana, no concelho da Amadora. - Parecer Prévio 

Vinculativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi deliberado emitir parecer prévio vinculativo, à 

celebração de um contrato para a prestação de serviços de Passes Escolares. - Parecer 

Prévio Vinculativo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, deliberou emitir parecer prévio vinculativo, à celebração 

de um contrato para a prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das 

Fontes Ornamentais do Município da Amadora. - Parecer Prévio Vinculativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi deliberado emitir parecer prévio vinculativo, à 

celebração de um contrato para a prestação de serviços de Limpeza nas Instalações 

Municipais. - Parecer Prévio Vinculativo. 

 

 


