
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 2 DEZEMBRO DE 2015 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

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

Filipe Oliveira Lopes, desportista, que iniciou a sua prática desportista na modalidade de 

Basquetebol, tendo mais tarde tornando-se um dos principais jogadores esquerdinos a atuar 

na modalidade de Andebol, representou vários clubes, como o Clube Atlético de Queluz, 

Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Portugal, Associação Académica da Amadora, 

Clube Atlético e Recreativo da Encarnação e foi chamado à Seleção Nacional, tendo 

representado a Equipa das Quinas em diversas competições internacionais. 

Foi considerado um desportista de mérito, nomeadamente no seu percurso enquanto 

jogador de Andebol de eleição e que sempre elevou o nome da Amadora. – Voto de Pesar. 

 

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

datado de 24 de novembro do ano em curso, através do qual aprovou e autorizou a minuta 

do contrato relativo ao Procedimento por Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de 

Higiene e Limpeza com Convite ao Abrigo do Acordo Quadro para a Prestação de Serviços 

de Higiene e Limpeza da eSPap (AQ-HL 2015). – Minuta de Contrato – Ratificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado, o ato praticado pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora referente à alienação de bens informáticos. – SIMAS – Ratificação de 

Ato – Alienação de Bens. 

 

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 relativo à alienação de bens laboratoriais. – SIMAS – Ratificação de Ato - 

Alienação de Bens Laboratoriais. 

 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado, o ato praticado pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora, através do qual aprovou a atualização de preços do laboratório de 

análises da Divisão de Laboratório de Análises. – SIMAS – Ratificação de Ato – 

Atualização de Preços do Laboratório de Análises. 

 

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, através do qual aprovou a 6.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 - 6.ª Alteração ao Orçamento de 2015. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi ratificado o ato praticado pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora, através do qual aprovou a minuta do contrato, no âmbito da Empreitada 

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

Amadora para os Anos de 2015 a 2017. - SIMAS – Ratificação de Ato – Minuta de 

Contrato. 

 

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, através do qual aprovou a minuta do contrato, relativa à Empreitada destinada à 

Substituição de Redes de Abastecimento de Água na ZMC Reboleira Norte, no concelho da 

Amadora. - SIMAS – Ratificação de Ato – Minuta de Contrato. 

 

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

contrato de aquisição de serviços de poda e abate de árvores de alinhamento, ao abrigo do 

disposto nos n.ºs 1, 6 e 10, do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado de 2014 e nos 

termos da Portaria n.º 149/2015 de 26 de maio. 

Foi ainda aprovado a abertura de procedimento de Concurso Público para a Aquisição da 

Prestação de Serviços de Poda e Abate de Árvores de Alinhamento, ao abrigo do disposto 

na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º, ena alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º e 130 e seguintes do  

 



 

 

 

Código dos Contratos Públicos, as peças do procedimento em causa, nomeadamente, o 

programa e caderno de encargos, nos termos do disposto na alínea b), do n.º 1 e no nº 2 do 

artigo 40.º do mesmo código. 

Por último foi aprovado a composição do Júri do aludido procedimento nos termos do n.º 1 

do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos e a delegação no Júri das 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 mencionado código. - Parecer Prévio 

Vinculativo - Procedimento de Concurso Público para a Aquisição da Prestação de 

Serviços de Poda e Abate de Árvores de Alinhamento. 

 

No âmbito do Concurso Limitado por Prévia Qualificação para a Empreitada n.º 27/2015 

designada por Videovigilância – Execução da Infraestrutura de Fibra Ótica, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora aprovado a alteração ao prazo para apresentação de propostas, bem 

como retificado o Anexo I do Programa do mencionado Procedimento. - Concurso Limitado 

por Prévia Qualificação para a Empreitada n.º 27/2015 designada por Videovigilância – 

Execução da Infraestrutura de Fibra Ótica – Alteração de Prazo para Apresentação de 

Propostas. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Relatório Final nos termos do n.º 4 do 

artigo 186.º do Código dos Contratos Públicos e elaborado pelo júri do Concurso Limitado 

por Prévia Qualificação para a Empreitada n.º 27/2015 designada por Videovigilância – 

Execução da Infraestrutura de Fibra Ótica e através do qual foi proposta a qualificação de 

candidato. - Concurso Limitado por Prévia Qualificação para a Empreitada n.º 27/2015 

designada por Videovigilância – Execução da Infraestrutura de Fibra Ótica – 

Qualificação de Candidato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de procedimento concursal relativo à 

carreira de Assistente Operacional, na área de condução de máquinas pesadas e veículos 

especiais e na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado. 

O procedimento em causa, foi autorizado com o recurso ao recrutamento excecional 

destinado a candidatos que não possuam uma relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado previamente constituída, perante a verificação das condições 

legalmente exigidas para o efeito. 



 

 

 

Foi ainda aprovado remeter o procedimento em causa para o órgão deliberativo para 

competente autorização, nos termos do n.º 2 do artigo 64.º da Lei do Orçamento de Estado 

para 2015. - Procedimento Concursal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a composição do júri do procedimento de 

recrutamento para provimento do cargo, de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe do 

Serviço Municipal de Proteção Civil. 

Foi ainda aprovado remeter a presente proposta para o órgão deliberativo para competente 

autorização, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012. – Procedimento 

Concursal - Composição de Júri. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a rescisão do Protocolo de cedência das 

instalações estabelecido entre a Autarquia e a Associação de Moradores Portugal Novo 

(AMPN), bem como a notificação/publicação de Edital referente ao Protocolo em causa. 

Foi ainda aprovado as medidas necessárias à restituição da posse do imóvel ao Município 

da Amadora. – Rescisão de Protocolo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição de um valor para a Escola 

Secundária D. João V, Estabelecimento de Ensino onde se encontra sediado o Centro de 

Formação da Associação de Escolas do Concelho da Amadora (CFAECA). 

O Município, os Agrupamentos de Escolas da Rede Pública, o Centro de Formação da 

Associação de Escolas do Concelho da Amadora e o Centro de Estudos de Sociologia da 

Universidade Nova de Lisboa têm assumido como essencial a exponenciação das 

aprendizagens dos alunos ao nível da matemática, no sentido de promover, continuamente, 

o sucesso educativo no Concelho da Amadora. - Centro de Formação da Associação de 

Escolas do Concelho da Amadora. 

 

 


