
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 15 DE JULHO DE 2015 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento da 

atriz, ativista política/social e professora Maria de Jesus Simões Barroso Soares. 

A par do percurso político, multiplicou-se em ações que promovem a solidariedade e a 

tolerância, ao longo da sua vida recebeu perto de vinte prémios pela sua intervenção cívica 

e foi presidente ou membro de mais de dez fundações, movimentos ou comités. – Voto de 

Pesar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 8.ª Modificação ao PPI (Plano Plurianual de 

Investimentos) e PAM (Plano de Atividades Municipais) e ao Orçamento de 2015. – 

Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades 

Municipais) e Orçamento de 2015 – 8.ª Modificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado aceitar, nos termos e ao abrigo da alínea 

j) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a doação, de um prédio 

rústico sito na Rua da Indústria, na freguesia de Alfragide. – Doação. 

 

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

contrato para a prestação de serviços de Elaboração de Projeto de Execução do Eixo 

Estruturante Venda-Nova/Falagueira. - Parecer Prévio Vinculativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi emitido parecer prévio vinculativo à celebração de 

um contrato para a prestação de serviços médicos na área de segurança e saúde no 

trabalho. - Parecer Prévio Vinculativo. 

 

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

contrato para a aquisição de serviços de revisão e melhoria do Plano de Prevenção de 

Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC). - Parecer Prévio Vinculativo. 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi emitido parecer prévio vinculativo à celebração de 

um contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica ao Município da Amadora, pelo 

período de 12 meses, repartido em 2 anos económicos. - Parecer Prévio Vinculativo. 

 

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

contrato para a Prestação de Serviços de Aluguer de Sistema de Sonorização do Núcleo 

Central no Fórum Luís de Camões, no âmbito da 26.ª AMADORABD. - Parecer Prévio 

Vinculativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi emitido parecer prévio vinculativo à celebração de 

um contrato para a prestação de serviços de Acompanhamento/Fiscalização dos Trabalhos 

de Implantação de Fibra Óptica no Concelho da Amadora. - Parecer Prévio Vinculativo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de procedimento, ao abrigo do Acordo 

Quadro para a Seleção de Fornecedores de Comunicações – Serviço Móvel Terrestre, para 

o fornecimento de comunicações para o Município da Amadora, por um período de 36 (trinta 

e seis) meses. 

Foi aprovado o convite e o caderno de encargos ao abrigo da alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

Foi ainda aprovado a composição do júri do aludido procedimento e delegar no júri, nos 

termos do n.º 1 do artigo 67.º do CCP, bem como as competências para a realização da 

audiência prévia dos concorrentes e para a prestação de esclarecimentos, nos termos do n.º 

2 do artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos. – Fornecimento de Serviços de 

Comunicações e Demais Serviços Associados – Convite ao Abrigo do Acordo Quadro 

para a Seleção de Fornecedores de Comunicações – Serviço Móvel Terrestre – CCE – 

AML – Abertura. 

 

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

dos SIMAS, através dos quais aprovou a abertura de procedimento por concurso público 

para a empreitada destinada à substituição das redes de abastecimento de água na ZMC 

Reboleira Sul, no Concelho da Amadora, as peças do aludido procedimento, a composição 

e nomeação do júri 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 - Ratificação de Atos. 



 

 

 

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

Empreitada de Execução da Obra de Construção do Refeitório e Cozinha ao abrigo do 

disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos e autorizou a 

respetiva despesa. 

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

procedimento, designação da composição do júri, delegado no júri, nos termos do n.º 1 do 

artigo 109, 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. 

Foi ainda aprovado o Plano de Segurança e Saúde em Projeto, bem como a nomeação da 

Coordenadora de Segurança em obra. - Concurso Público para a Empreitada de 

Execução da Obra de Construção do Refeitório e Cozinha – Abertura. 

 

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

Empreitada designada por Corredor Pedonal – Metro Amadora - Este/Centro da 

Amadora/Orçamento Participativo de 2014 – Execução das 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, o Caderno de Encargos, bem como 

designado o júri do aludido procedimento ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

Foi ainda aprovado delegar no júri do procedimento, 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 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 e nomeada a Coordenadora de Segurança em Obra. - Concurso Público para a 

Empreitada designada por Corredor Pedonal – Metro Amadora-Este/Centro da 

Amadora/Orçamento Participativo de 2014 – Execução das Obras – Abertura. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do contrato de arrendamento não 

habitacional relativo a um equipamento, a qual será celebrada entre o Município da 

Amadora e a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, sito na Rua Aristides de Sousa 

Mendes, na freguesia da Mina de Água, no concelho da Amadora. - Contrato de 

Arrendamento não Habitacional – Minuta. 

 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado nos termos do disposto na alínea k) do n.º 

1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-

Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, dar início ao procedimento administrativo de alteração das 

normas constantes do Código Regulamentar do Município da Amadora. - Código 

Regulamentar do Município da Amadora – Alteração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou na prossecução do Decreto-Lei n.º 163/93 de 7 

de maio, e nos termos do disposto nas alíneas k) e v) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, bem como do n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 4/2015 de 

7 de janeiro, dar início ao procedimento administrativo do Regulamento Municipal do 

Programa de Apoio ao Auto Realojamento 06/05 (PAAR 06/05). - Regulamento Municipal 

do Programa de Apoio ao Auto Realojamento 06/05 (PAAR 06/05). 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação das obras, no âmbito 

do Programa Reabilita + requerido por Natércia da Pena Gouveia Gonçalves e Alberto da 

Costa Gonçalves, na qualidade de Proprietários do imóvel sito na Rua Professor Egas 

Moniz, n.º 13, na freguesia das Águas Livres, na Amadora. – Reabilita + 3/2015. 

 

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

Programa Reabilita + requerido por José António Alves Freire dos Santos, na qualidade de 

proprietário do imóvel sito na Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º 16, na freguesia da Mina 

de Água, na Amadora. - Reabilita + 4/2015. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação das obras, no âmbito 

do Programa Reabilita + requerido por Nuno Miguel Borges Casalinho na qualidade de 

Administrador do imóvel sito na Praça da Igreja, n.º 1, na freguesia da Venteira, na 

Amadora. – Reabilita + 9/2015. 

 

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

Programa Reabilita + requerido por J. L. Raimundo – Construções, Unipessoal, Lda. na 

qualidade de proprietário do imóvel sito na Rua Padre Cruz, n.º 3 e 3-A, na freguesia das 

Águas Livres, na Amadora. - Reabilita + 10/2015. 

 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação das obras, no âmbito 

do Programa Reabilita + requerido por Maria Emília Pereira Duarte Mendes Barata na 

qualidade de Administradora do imóvel sito na Rua Elias Garcia, n.º 125, na freguesia da 

Falagueira-Venda Nova, na Amadora. – Reabilita + 15/2015. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura do procedimento de Concurso Público 

com Publicitação no Diário da República para o Fornecimento de Sacos Plásticos 

Descartáveis para Contentores Semienterrados (moloks), ao abrigo do disposto na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 16.º, na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º e no artigo 130.º todos do Código 

dos Contratos Públicos. 

Foi aprovado as peças do concurso, nomeadamente, o programa e o caderno de encargos, 

para o efeito do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 40.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

Foi ainda aprovado a composição do júri do aludido procedimento, nos termos do n.º 1 do 

artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, bem como a delegação no júri das 

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

esclarecimentos, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 69.º, conjugado com o n.º 1 do 

artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos. - Procedimento de Concurso Público com 

Publicitação no Diário da República para o Fornecimento de Sacos Plásticos 

Descartáveis para Contentores Semienterrados (moloks) – Abertura. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado aplicar o disposto do n.º 2 do Artigo 18.º 

do Regulamento Municipal referente à Iniciativa Melhor Casa, no âmbito de duas 

candidaturas apresentadas. - Regulamento Municipal. 

 

No âmbito do Programa Municipal de Comparticipação de Inscrição de Atletas de Clubes do 

Concelho da Amadora em Competições Desportivas Federadas, foi aprovada a 

descentralização de uma verba para a Federação Portuguesa de Esgrima, Federação de 

Andebol de Portugal, Associação de Futebol de Lisboa, Associação de Basquetebol de 

Lisboa e para a Associação de Atletismo de Lisboa. - Programa Municipal de 

Comparticipação de Inscrição de Atletas de Clubes do Concelho da Amadora em 

Competições Desportivas Federadas. 

 

 



 

 

 

Relativamente ao Programa Municipal de Comparticipação de Inscrição de Atletas de 

Clubes do Concelho da Amadora em Competições Desportivas Federadas, foi aprovada a 

descentralização d uma verba para a Associação de Ténis de Lisboa. - Programa 

Municipal de Comparticipação de Inscrição de Atletas de Clubes do Concelho da 

Amadora em Competições Desportivas Federadas. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou a atribuição de uma verba para as Instituições 

parceiras no Projeto de Mediação Intercultural em Serviços Públicos – Amadora uma Cidade 

Intercultural do Futuro. - Projeto de Mediação Intercultural em Serviços Públicos – 

Amadora uma Cidade Intercultural do Futuro. 

 

No âmbito da Ação Social Escolar, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a 

atribuição de uma verba para a comparticipação escolar de Livros e Material Escolar (1.ª 

Tranche). – Ação Social Escolar. 

 

Ao abrigo do Programa de Apoio ao Movimento Associativo para o ano de 2015, foi 

deliberado pela Câmara Municipal da Amadora as comparticipações municipais a atribuir às 

Entidades acreditadas do Movimento Associativo do Município. - Programa de Apoio ao 

Movimento Associativo. 

 

No âmbito do Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a dezassete residentes 

do Município, em situação de comprovada carência económica. - Regulamento Municipal 

do Fundo de Coesão Social. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado a cedência em regime de comodato um 

prédio urbano, sito na freguesia das Águas Livres, no concelho da Amadora, ao Grupo 48 da 

Associação dos Escoteiros de Portugal, bem como a respetiva minuta do contrato. 

A Associação em causa, destina-se ao desenvolvimento integral dos jovens através da 

prática do Escotismo – movimento mundial, educacional, voluntariado, apartidário, sem fins 

lucrativos, e cuja finalidade consiste em contribuir para a educação de jovens, através de um 

sistema de valores baseado na Promessa e na Lei do Escoteiro, que prioriza a honra, a 

prática do trabalho em equipa e da vida ao ar livre, para ajudar a construir um mundo melhor 

onde as pessoas se sintam realizam como indivíduos e desempenhem um papel construtivo  



 

 

 

em sociedade, assente numa cidadania participativa, responsável e tolerante e no respeito 

pelo ambiente. – Contrato de Comodato. 

 

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

contrato para a prestação de serviços de substituição de 5 (cinco) bombas do órgão 

hidráulico do Parque Aventura. - Parecer Prévio Vinculativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado nos termos da alínea f) do artigo 6.º do 

Regulamento do Arquivo do Município da Amadora e do número 3 do artigo 6.º do 

Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais, eliminar séries documentais existentes 

no Arquivo de Alfornelos, em virtude de serem desprovidas de qualquer interesse 

arquivístico. - Regulamento Arquivístico. 

 

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

Programa Reabilita + requerido pela Administração do Condomínio, do imóvel sito na 

Praceta Dr. Fernando Namora, n.º 3, na freguesia da Mina de Água, na Amadora. - 

Reabilita + 20/2014. 

 

 

 

 


