
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2015 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter a discussão pública alterações 

ao Alvará de Loteamento n.º 03/03, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 

555/99 de 16 de dezembro, na redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010 de 30 de 

março. 

Foi ainda aprovado submeter a pronúncia dos proprietários dos Lotes 19,67 e 68, as 

alterações em causa, nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do supramencionado diploma legal. 

– Alvará de Loteamento – Discussão Pública. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 2.ª Modificação ao PPI (Plano Plurianual de 

Investimentos), PAM (Plano de Atividades Municipais) e ao Orçamento de Despesa de 

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

Atividades Municipais) e Orçamento de 2015 – 2.ª Modificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o despacho proferido pela Presidente a 4 

de fevereiro do presente ano, através do qual autorizou e aprovou a minuta do contrato a 

celebrar com a entidade adjudicatária, no âmbito da Aquisição de Serviços de Impressão do 

Boletim Municipal “Amadora Sempre em Movimento”. - Aquisição de Serviços de 

Impressão do Boletim Municipal “Amadora Sempre em Movimento” – Minuta de 

Contrato - Ratificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o despacho proferido pela Presidente a 10 de 

fevereiro do ano em curso, através do qual autorizou a prorrogação do prazo fixado para a 

apresentação das propostas, no âmbito do Concurso Público para a Prestação de Serviços 

de Limpeza em Diversas Instalações do Município da Amadora. - Concurso Público para a 

Prestação de Serviços de Limpeza em Diversas Instalações do Município da Amadora 

– Minuta de Contrato – Ratificação. 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado delegar na Presidente da Câmara, ao 

abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, em 

conjugação com o n.º 3 do artigo 35.º e n.º 1 do artigo 37.º do Código do Procedimento 

Administrativo, com a faculdade de subdelegação, nos termos do n.º 1 do artigo 36.º do 

mencionado Código, as competências consagradas no Código Regulamentar do Município 

da Amadora. 

Foi ainda deliberado ratificar todos os atos praticados, ao abrigo das competências 

delegadas. – Delegação de Competências. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou adquirir participações sociais da Escola 

Intercultural das Profissões e do Desporto da Amadora, E.M. (EIPDA), detidas pela 

Cooptécnica Gustave Eiffel, CRL e pela Associação Empresarial para a Região de Lisboa 

(AERLIS), bem como submeter à Assembleia Municipal, e no âmbito da Lei n.º 50/2012 de 

31 de agosto, a alteração dos Estatutos da EIPDA, decorrente da modificação operada pela 

aludida aquisição. – Aquisição de Participações Sociais – Estatutos da Escola 

Intercultural das Profissões e do Desporto da Amadora, E.M.. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi emitido parecer prévio vinculativo para a prestação 

de serviços especializados para decoração de loja e 2 carrinhas afetas ao Centro de 

Qualificação e Ensino Profissional – CQEP. - Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

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

contrato para a prestação de serviços de reparação geral de retroescavadora CAT RE-03. - 

Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

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

um contrato para a prestação de serviços do V Ciclo de Jazz da Amadora 2015. - Emissão 

de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

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

contrato para a aquisição de serviços para a criação de Centro de Apoio ao 

Empreendorismo. - Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

 



 

 

 

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

um contrato para a prestação de serviços de limpeza nas instalações Municipais, por um 

período de 20 dias compreendidos entre 22/02/2015 a 13/03/2015. - Emissão de Parecer 

Prévio Vinculativo. 

 

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

contrato para a prestação de serviços técnicos de luminotecnia, sonoplastia, multimédia, 

maquinaria de cena e manutenção de materiais para os Recreios da Amadora. - Emissão 

de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

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) e 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 pluvial e doméstica na Rua Eugénio dos Santos e nas Pracetas 

compreendidas entre as Ruas José Régio e Carlos Mardel, no concelho de Oeiras, para um 

prazo de execução de 9 (nove) meses, a ocorrer nos anos de 2015 e 2016, definiu o preço 

base, aprovou as peças do procedimento, composição e nomeou o 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 Pluvial e Doméstica na 

Rua Eugénio dos Santos e nas Pracetas Compreendidas entre as Ruas José Régio e 

Carlos Mardel, no Concelho de Oeiras. 

 

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) e através dos quais, aprovou os Relatórios Preliminar e Final 

relativos ao Procedimento Pré-Contratual por Concurso Público, para a Empreitada 

destinada à Remodelação/ampliação de redes domésticas e unitárias, no Concelho da 

Amadora, para o ano de 2015, adjudicou o aludido procedimento, para um prazo de 

execução de 12 (doze) meses, após consignação, autorizou a notificação ao adjudicatário 

para a prestação de caução no valor de 5% do preço contratual e nomeou a Coordenadora 

de Segurança em fase de obra e Diretora de Fiscalização da obra. – SIMAS – Ratificação  



 

 

 

de Atos – Procedimento Pré-Contratual por Concurso Público, para a Empreitada 

destinada à Remodelação/Ampliação de Redes Domésticas e Unitárias, no Concelho 

da Amadora, para o Ano de 2015 – Adjudicação. 

 

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) e através dos quais, aprovou a Adenda ao Relatório Final, em 

que é proposta a adjudicação do procedimento para Fornecimento de Energia Elétrica em 

Baixa Tensão (BTE) e Média Tensão (MT) para o edificado dos SIMAS dos Municípios de 

Oeiras e da Amadora, bem como a minuta do contrato a celebrar no âmbito do 

procedimento em causa. – SIMAS - Ratificação de Atos - Procedimento para 

Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão (BTE) e Média Tensão (MT) para o 

Edificado dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e da Amadora. 

 

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 2.ª alteração ao Orçamento de 2015 – 

Orçamento das Despesas Correntes. 

Foi ainda aprovado dar conhecimento do teor da presente deliberação à Assembleia 

Municipal. – SIMAS – Ratificação de Ato - 2.ª Alteração ao Orçamento de 2015 – 

Orçamento das Despesas Correntes. 

 

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

empreitada n.º 1/2015 referente a Demolições de Edifícios e Construções Ilegais, ao abrigo 

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

respetiva despesa. 

Foi ainda aprovado o Programa de Concurso Público e o Caderno de Encargos, bem como 

designar ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, o 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 co o n.º 2 do artigo 69.º, as competências 

previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 50.º, no n.º 5 do artigo 61.º, n.º 4 do artigo 64.º e nos n.ºs 6 

e 7 do artigo 133.º do aludido Código e aprovado a nomeação da Coordenadora de 

Segurança em Obra, no âmbito do referido procedimento. - Concurso Público Relativo a 

Demolições de Edifícios e Construções Ilegais. 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a retificação da Proposta n.º 285/2013, aprovada 

em Reunião de Câmara em 4 de setembro de 2013. – Retificação de Proposta. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alteração ao contrato e respetiva minuta 

de adenda ao contrato inicialmente celebrado, no âmbito do Concurso Público para a 

Empreitada designada por Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque 

Escolar Municipal – Eletricidade. – Minuta de Contrato - Adenda. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou o arquivamento de um pedido de indemnização, 

por danos alegados numa viatura. - Pedido de Indemnização. 

 

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

do Programa Reabilita + requerido por Albano Gomes Fraga e Teresa de Jesus Ferreira 

Esteves Fernandes, na qualidade de administradores do condomínio do imóvel sito na Av. 

Cardoso Lopes, n.º 42 - 42 A, na freguesia da Mina de Água, na Amadora. – Reabilita + 

34/2014. 

 

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

Programa Reabilita + requerido por Janelas do Cais, Lda., na qualidade de proprietário do 

imóvel sito na Rua 1.º de Maio, n.º 10, na freguesia da Venteira, na Amadora. – Reabilita + 

1/2015. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi autorizado o pagamento de uma verba à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Amadora, para a aquisição do equipamento de 

proteção individual. - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba para a Sociedade 

Filarmónica de Apoio Social e Recreio da Amadora (SFRAA), relativa ao serviço de 

vigilância e segurança na Quinta de São Miguel, para o ano de 2015. - Quinta de São 

Miguel. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a descentralização de uma verba para as 

Juntas de Freguesia e para as Associações Parceiras do Programa de Atividades de Enri- 

 



 

 

 

quecimento Curricular (AEC’s) – Ano Letivo 2014/2015. - Programa de Atividades de 

Enriquecimento Curricular. 

 

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

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a dois residentes no 

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

Fundo de Coesão Social. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba para as instituições 

integradas no Projeto Amadora uma Cidade Intercultural do Futuro. O projeto em causa, 

desempenha uma função preponderante no Município, designadamente ao nível da saúde, 

educação, emprego, habitação, cidadania e intervenção social e comunitária. - Projeto 

Amadora uma Cidade Intercultural do Futuro. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alteração ao Regulamento do Programa 

de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA), bem como submeter nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, à Assembleia Municipal o regulamento em causa para aprovação. - 

Regulamento do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA) – Alteração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização do 1.º Concurso Municipal de 

Papagaios de Papel da Amadora – Dar Assas à Interculturalidade, bem como as respetivas 

normas. 

O aludido concurso destina-se a todas as turmas de jardim-de-infância, 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

do Ensino Básico das Escolas, públicas e privadas do Município, procurando fomentar a 

valorização da Diversidade Cultural e da Coesão Social, contribuindo para a desconstrução 

de estereótipos, preconceitos, atitudes discriminatórias e rumores sobre os imigrantes e 

estimular a criatividade e a imaginação na aprendizagem e reflexão sobre a 

Interculturalidade e a Integração de Imigrantes, abrindo espaço à adoção de novos 

comportamentos e atitudes dentro da temática. - 1.º Concurso Municipal de Papagaios de 

Papel da Amadora – Dar Assas à Interculturalidade. 

 

 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado as normas de concurso, minuta do aviso 

público e o calendário da 18.ª Edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves, bem como os 

custos inerentes à realização da referida iniciativa. 

O aludido prémio literário destina-se a incentivar a produção literária, contribuindo para a 

defesa e enriquecimento da língua portuguesa, bem como, homenagear a memória do 

jornalista e escritor Orlando Gonçalves. - 18.ª Edição do Prémio Literário Orlando 

Gonçalves. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a substituição da Coordenadora de Segurança 

em Obra, no âmbito da empreitada de Construção da Unidade Residencial Moinhos da 

Funcheira, bem como ratificou todos os atos praticados. - Coordenadora de Segurança em 

Obra. 


