
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 28 DE JANEIRO DE 2015 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

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

designer dinamarquês Niels Fisher, que estava radicado em Portugal desde a década de 

1970, faleceu no dia 24 de janeiro do corrente ano. Foi responsável pela divulgação da obra 

de Hans Christian Andersen em todo o território português, financiado pelo próprio em 

colaboração com os serviços culturais de várias câmaras municipais. – Voto de Pesar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou, nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, o despacho proferido pela Presidente a 22 de janeiro do 

ano em curso, através do qual autorizou e aprovou a minuta do contrato a celebrar com a 

empresa Eyssa-Tesis – Tecnologia de Sistemas, S.A. enquanto entidade adjudicatária da 

Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Manutenção aos Sistemas Luminosos de 

Trânsito (SLAT) do Concelho da Amadora. – Prestação de Serviços de Assistência 

Técnica e Manutenção aos Sistemas Luminosos de Trânsito (SLAT) do Concelho da 

Amadora - Ratificação. 

 

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

um contrato para a prestação de serviços informáticos para a implementação do módulo de 

senhas na Intranet. – 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 de sistemas de aquecimento central e 

AQS em vários locais. - 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 Design para as fardas de alguns serviços da 

Câmara Municipal da Amadora. - 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 intervenção no mural/arte urbana alusiva ao 

Festival de Banda Desenhada da Amadora. - 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 Requalificação da 

Fonte das Avencas. - Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

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

contrato de prestação de serviços de limpeza em diversas instalações municipais, pelo 

período de 6 (seis) meses, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP). 

Foi ainda aprovado a abertura de procedimento de concurso público com publicação do 

anúncio no Diário da República, para a prestação de serviços de limpeza em diversas 

instalações municipais, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea b) do n.º 1 do 

artigo 20.º e artigo 130.º todos do Código dos Contratos Públicos, bem como as peças do 

aludido procedimento, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, a 

composição do júri ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do CCP e delegar no júri do 

procedimento, ao abrigo do n.º 2 do artigo 69.º do CCP, as competências para responder a 

pedidos de esclarecimento necessários à boa compreensão e interpretação das peças do 

procedimento, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 50.º do CCP, para decidir sobre a 

classificação de documentos das propostas, nos termos do disposto do n.º 2 do artigo 66.º 

do mesmo Código e para realizar a(s) audiência(s) prévia(s) dos concorrentes. - Emissão 

de Parecer Prévio Vinculativo - Abertura de Procedimento de Concurso Público com 

Publicação do Anúncio no Diário da República, para a Prestação de Serviços de 

Limpeza em Diversas Instalações Municipais. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado solicitar emissão de autorização prévia 

genérica à Assembleia Municipal, para a assunção de compromissos plurianuais durante o 

ano de 2015, para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.da Lei n.º 8/2012 

de 21 de fevereiro, e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, ambos na 

sua atual redação, nas situações que, resultem de projetos e/ou ações constantes das Gran- 

 

 



 

 

 

des Opções do Plano para o ano de 2015, e se reportem a ações dotadas apenas ao nível 

do orçamento de 2015 e cujos encargos não excedam o limite de €99.759,58, em cada um 

dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. - 

Emissão de Autorização Prévia Genérica. 

 

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 1.ª alteração ao Orçamento de 2015 – PPI, Orçamento das 

Despesas Correntes e de Capital. 

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

Municipal. – SIMAS – Ratificação de Ato - 1.ª Alteração ao Orçamento de 2015 – PPI, 

Orçamento das Despesas Correntes e de Capital.  

 

No âmbito do Procedimento Concursal, com Vista à Atribuição do Direito ao Arrendamento 

não Habitacional de um Espaço Destinado a Restauração, no Parque Central da Amadora, 

na freguesia da Mina de Água, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado retificar 

peças do aludido procedimento, bem como a prorrogação do prazo para entrega das 

propostas. - Procedimento Concursal, com Vista à Atribuição do Direito ao 

Arrendamento não Habitacional de um Espaço Destinado a Restauração, no Parque 

Central da Amadora, na freguesia da Mina de Água – Retificação das Peças 

Concursais – Prorrogação de Prazo para Entrega de Propostas. 


