
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 1 DE ABRIL DE 2015 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a libertação de uma garantia bancária, 

relativa às obras de urbanização sitas na Herdade do Monge, na freguesia da Falagueira-

Venda Nova, no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 6/82. – Libertação de Garantia 

Bancária. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a denúncia do protocolo de delegação de 

competências, celebrado entre o Município da Amadora e a Junta de Freguesia da Mina, 

atual Freguesia da Mina de Água, no âmbito da gestão do equipamento sito na Av. Marquês 

de Pombal, N.º 45 B, junto à EB1 Mina de Água, Freguesia da Mina, Concelho da Amadora, 

e reversão das aludidas instalações à posse da Câmara Municipal. 

Foi ainda aprovado, deslocalizar a creche dos filhos dos trabalhadores autárquicos para as 

supramencionadas instalações. – Denúncia de Protocolo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Relatório Final elaborado pelo Júri do 

Concurso Público para a Prestação de Serviços de Limpeza em Diversas Instalações 

Municipais, bem como a adjudicação do mencionado procedimento. 

Foi também aprovado a minuta de contrato a celebrar com a entidade adjudicatária, no 

âmbito do procedimento em causa. - Concurso Público para a Prestação de Serviços de 

Limpeza em Diversas Instalações Municipais – Adjudicação – 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 (SIMAS), através dos quais, aprovou os Relatórios Preliminar e Final do 

Concurso Público para a Empreitada Destinada à Remodelação das Redes de Drenagem de 

Saneamento do Bairro de Autoconstrução, em Porto Salvo, no Concelho de Oeiras e 

consequentemente as deliberações do júri do procedimento e ordenação de propostas, 

adjudicou o aludido procedimento, autorizou a notificação ao adjudicatário para prestar a  



 

 

 

competente caução e nomeou a Coordenadora de Segurança em fase de obra. – SIMAS – 

Concurso Público para a Empreitada Destinada à Remodelação das Redes de 

Drenagem de Saneamento do Bairro de Autoconstrução, em Porto Salvo, no Concelho 

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

procedimento por Concurso Público Destinado à Prestação de Serviços de Manutenção dos 

Sistemas de Telegestão, Automação, Instrumentação e Supervisão das Redes de Água e 

Saneamento dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora, a desenvolver num prazo 

máximo de três anos (2015 a 2018), definiu o preço base do procedimento, aprovou as 

peças do procedimento e a composição e nomeação do júri do procedimento, com a 

faculdade de delegação de competências para todos os atos processuais inerentes ao 

procedimento. – SIMAS - Procedimento por Concurso Público Destinado à Prestação 

de Serviços de Manutenção dos Sistemas de Telegestão, Automação, Instrumentação 

e Supervisão das Redes de Água e Saneamento dos SIMAS dos Municípios de Oeiras 

e 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 aclaração de uma Proposta do Conselho de 

Administração dos SIMAS datada de 26 de janeiro do ano em curso, donde decorre a não 

adjudicação do concurso público com publicidade internacional por lotes, para aquisição de 

serviços de telecomunicações de dados e voz para os vários locais dos SIMAS e a 

consequente revogação da respetiva decisão de contratar. – SIMAS – Aclaração de 

Proposta. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a emissão de licença de exploração 

provisória, pelo prazo de doze meses, relativa ao posto de abastecimento localizado na 

Estrada Salvador Allende, na freguesia da Venteira, nos termos do disposto no n.º 2 do 

artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 267/2002 de 26 de novembro, na sua atual redação. - 

Emissão de Licença de Exploração Provisória. 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de adenda ao contrato, no âmbito da 

empreitada denominada por Requalificação de Pavimentos 2014/2015/2016 – Zona Norte. – 

Minuta de Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado minuta de adenda ao contrato, no âmbito 

da empreitada denominada por Requalificação de Pavimentos 2014/2015/2016 – Zona 

Centro. – Minuta de Contrato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de adenda ao contrato, no âmbito da 

empreitada denominada por Requalificação de Pavimentos 2014/2015/2016 – Zona Sul. – 

Minuta de Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta de adenda ao contrato, no âmbito 

da empreitada denominada por Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 

2014/2015/2016 – Zona Norte. - Minuta de Contrato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de adenda ao contrato, no âmbito da 

empreitada denominada por Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 

2014/2015/2016 – Zona Centro. - Minuta de Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta de adenda ao contrato, no âmbito 

da empreitada denominada por Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 

2014/2015/2016 – Zona Sul. - Minuta de Contrato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a não aceitação de erros e omissões 

apresentados por um interessado, no âmbito da empreitada denominada Demolições de 

Edifícios e Construções Ilegais. 

Foi ainda aprovado a prorrogação do prazo para apresentação de propostas relativo à 

aludida empreitada, nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos. – 

Prorrogação de Prazo. 

 

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

do Programa Reabilita + requerida por João Filipe Pereira de Faria, na qualidade de admi- 

 



 

 

 

nistrador do imóvel sito na Rua Aniceto do Rosário, n.º 15, na freguesia da Falagueira-

Venda Nova, na Amadora. – Reabilita + 33/2014. 

 

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

Programa Reabilita + requerida por Mário Luís Pereirinha Fernandes Moita, na qualidade de 

administrador do imóvel sito na Rua 27 de junho, n.º 8 e 8-A, na freguesia da Venteira, na 

Amadora. – Reabilita + 02/2015. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a transferência de uma verba para a Santa 

Casa da Misericórdia da Amadora (SCMA), no âmbito do apoio financeiro ao Sistema 

Telefónico de Assistência Permanente (STAPA). 

O sistema em causa garante o suporte necessário a pessoas em situações de isolamento 

que não disponham de meios económicos suficientes para a contratação deste tipo de 

serviços por si só. - Sistema Telefónico de Assistência Permanente (STAPA). 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba aos Agrupamentos 

de Escolas, no âmbito da utilização dos recintos desportivos escolares pelo Movimento 

Associativo da Amadora. - Utilização dos Recintos Desportivos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um pedido de alteração de verbas 

solicitado pela Santa Casa da Misericórdia da Amadora, entidade executora do Projeto 

CLDS + Venda Nova – Via GPS - Projeto CLDS + Venda Nova – Via GPS. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização da 30.ª Edição do Torneio Cidade da 

Amadora em Atletismo, bem como a atribuição de uma verba, cedência dos apoios não 

financeiros, técnicos e logísticos necessários à realização do evento em causa. - 30.ª 

Edição do Torneio Cidade da Amadora em Atletismo. 

 

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

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

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

Fundo de Coesão Social. 

 

 



 

 

 

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

de serviços de manutenção dos elevadores instalados na EB1 José Garcês, por um período 

de 12 meses. - 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 manutenção dos sistemas de aquecimento e 

ventilação em diversas instalações da CMA. - 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 carregamento manual. - 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 Elaboração de Estudo com Elementos Necessários 

à Finalização das Obras do Parque do Neudel. - 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 Elaboração de Projeto de Reordenamento da 

Av. D. Carlos I. - Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 


