
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 6 DE MAIO DE 2015 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

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

abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/13 de 12 de setembro, em 

conjugação com o n.º 1 do artigo 44.º do Decreto – Lei n.º 4/2015 de 17 de janeiro, com a 

faculdade de subdelegação, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA), os poderes conferidos pelos artigos 12.º e 15.º do CPA, e 

relacionados com as competências para proferir despachos relativos aos pedidos de 

autorização de ocupação do espaço público, bem como para determinar a remoção de 

qualquer mobiliário, equipamento ou objeto sujeito a este regime que se encontra em 

desconformidade com o mesmo ou a ocupar o espaço público sem autorização 

administrativa. - Delegação de Competências. 

 

A Câmara Municipal da Amadora delegou na Presidente da Câmara, ao abrigo do disposto 

no n.º 1 do artigo do Decreto – Lei n.º 4/2015 de 17 de janeiro, com a faculdade de 

subdelegação, nos termos do n.º 1 do artigo 46 do Código do Procedimento Asministrativo, 

os poderes conferidos pelo Decreto-Lei n.º 48/96 de 15 de maio, e relacionados com as 

competências da regulamentação, restrição e fiscalização dos horários de funcionamento 

dos estabelecimentos comerciais, de restauração/bebidas e de prestação de serviços. - 

Delegação de Competências. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi delegado na Presidente da Câmara, ao abrigo do 

disposto no n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/13 de 12 de setembro, e do n.º 1 do artigo 24.º 

do Código Regulamentar do Município da Amadora, em conjugação com o n.º 1 do artigo 

44.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 4/2015 de 

17 de janeiro, com a faculdade de subdelegação, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º do CPA, 

a competência prevista nos artigos 452.º a 461.º - Titulo XVII do Código Regulamentar 

(Utilização Ilegal de Edifícios ou Frações, Desenvolvimento de Atividades Não Licenciadas e 

Limpeza de Fogos). - Delegação de Competências. 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora autorizou a transmissão do direito de superfície sobre uma 

fração autónoma sita na freguesia de Alfragide. - Transmissão do Direito de Superfície. 

 

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

um contrato para a prestação de serviços de “Design gráfico e conceção gráfica de 

campanha de comunicação – 26.ºAMADORABD”. - 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 aluguer de autocarros no âmbito do 

AmadoraEduca 2015. - Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi revogada a Proposta n.º 114/2015, aprovada na 

Reunião de 4 de março do ano em curso, ao abrigo do disposto nos artigos 165.º e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo, através do qual emitiu parecer prévio 

vinculativo à celebração de um contrato para a prestação de serviços de manutenção, 

guarda de chaves e reparações dos alarmes das EB e JI do Município. 

Foi ainda aprovado emitir parecer prévio vinculativo à celebração de um contrato para a 

prestação de serviços de manutenção, guarda de chaves e reparações dos alarmes das 

EB1 e JI do Município, para um período de 10 meses. – Revogação de Proposta - 

Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

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

contrato de prestação de serviços de apoio jurídico, consultadoria jurídica e patrocínio 

judiciário à Sociedade de Advogados M. Rodrigues & Associados – Sociedade de 

Advogados, R.L. - Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

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

Administração dos SIMAS, através do qual aprovou a minuta do contrato a celebrar no 

âmbito do procedimento por Concurso Público para a Empreitada Destinada à 

Instalação/Ampliação de Redes Domésticas e Unitárias no Concelho da Amadora para o 

Ano de 2015. - SIMAS – Concurso Público para a Empreitada Destinada à 

Instalação/Ampliação de Redes Domésticas e Unitárias no Concelho da Amadora para 

o Ano de 2015 – 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, adjudicou o procedimento por concurso 

público para a empreitada destinada à remodelação/ampliação de redes de esgotos no 

concelho de Oeiras para os anos de 2015/2016, para um prazo de execução de 9 (nove) 

meses, com a celebração de contrato escrito, nomeou o Coordenador de Segurança em 

Obra e Diretor de Fiscalização da Obra e autorizou a notificação ao adjudicatório para a 

prestação de caução.- SIMAS - Concurso Público para a Empreitada Destinada à 

Remodelação/Ampliação de Redes de Esgotos no Concelho de Oeiras para os Anos 

de 2015/2016 - 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 aprovaram a abertura de procedimento por 

concurso público para a empreitada destinada à Duplicação de um Troço do Carneiro da 

Falagueira, na Zona do Bairro do Bosque, no Concelho da Amadora – 1.ª Fase, para um 

prazo de execução de 3 (três) meses, a decorrer nos meses de julho a setembro de 2015, 

definiu o preço base do procedimento, aprovou as peças do aludido procedimento, nomeou 

o júri do procedimento e aprovou a sua composição, com faculdade de delegação, as 

competências para todos os atos processuais inerentes ao mesmo e nomeou o coordenador 

de segurança em fase de projeto. – SIMAS - Concurso Público para a Empreitada 

Destinada à Duplicação de um Troço do Carneiro da Falagueira, na Zona do Bairro do 

Bosque, no Concelho da Amadora – 1.ª Fase – Adjudicação. 

 

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 adjudicou o Concurso Público para a 

Empreitada Destinada à Remodelação de Redes Domésticas e Unitárias na Rua Diogo Cão, 

na freguesia da Encosta do Sol, no Concelho da Amadora, com um prazo de execução de 6 

(seis) meses, nomeou a Coordenadora de Segurança em Fase de Obra e Diretora de 

Fiscalização em Obra, autorizou a notificação à entidade adjudicatária para prestação da 

caução e autorizou a celebração de contrato escrito. – SIMAS - Concurso Público para a 

Empreitada Destinada à Remodelação de Redes Domésticas e Unitárias na Rua Diogo 

Cão, freguesia da Encosta do Sol, Concelho da Amadora – 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), través dos quais aprovou a abertura de procedimento por 

concurso público para empreitada destinada à Remodelação/Ampliação de redes 

domésticas e unitárias no concelho da Amadora para os anos 2015 a 2017, para um prazo 

de execução de 24 (vinte e quatro) meses, definiu o preço base do procedimento, aprovou 

as peças do aludido procedimento, nomeou o júri do procedimento e aprovou a sua 

composição, com a faculdade de delegação, as competências para todos os atos 

processuais inerentes ao mesmo e nomeou o coordenador de segurança em fase de 

projeto. – SIMAS - Concurso Público para Empreitada Destinada à 

Remodelação/Ampliação de redes domésticas e unitárias no concelho da Amadora 

para os anos 2015 a 2017. 

 

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), través dos quais aprovou a abertura do procedimento por 

concurso limitado por prévia qualificação com publicidade internacional, para um prazo de 

execução de 3 (três) anos, de 2016 a 2018, com possibilidade de prorrogação no máximo 

duas vezes por períodos de um ano, definiu o preço base do procedimento, aprovou as 

peças do procedimento em causa, nomeou o júri do procedimento e aprovou a sua 

composição, com a faculdade de delegação, as competências para todos os atos 

processuais inerentes ao mesmo. – SIMAS - Concurso Limitado por Prévia Qualificação 

com Publicidade Internacional, para um Prazo de Execução de 3 (três) Anos, de 2016 a 

2018. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição de topónimos a arruamentos 

existentes sem designação, os quais foram decididos pela Comissão existente para o efeito. 

– Toponímia. 

 

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

Programa Reabilita + requerida por Ludovina Maria Ribeiro Ferreira Maior, na qualidade de 

Administradora de Condomínio do imóvel sito na Estrada da Falagueira, n.º 21, na freguesia 

de Falagueira-Venda Nova, na Amadora. - Reabilita + 37/2014. 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura de um procedimento concursal 

para o Departamento de Obras Municipais/Divisão de Arruamentos Iluminação Pública e 

Espaços Verdes, na categoria de Assistente Operacional, na área de podador, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 

Foi ainda aprovado remeter a presente deliberação à Assembleia Municipal para 

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

Para 2015. - Procedimento Concursal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de um procedimento concursal para o 

Departamento de Obras Municipais/Divisão de Arruamentos Iluminação Pública e Espaços 

Verdes, na categoria de Assistente Operacional, na área de pintura, na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 

Foi ainda aprovado remeter a presente deliberação à Assembleia Municipal 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 abertura de um procedimento concursal 

para o Departamento de Obras Municipais/Divisão de Arruamentos Iluminação Pública e 

Espaços Verdes/Serviço Topografia, na categoria de Assistente Técnico/Assistente Técnico, 

na área de topografia, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado. 

Foi ainda aprovado remeter a presente deliberação à Assembleia Municipal para 

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

Para 2015. - Procedimento Concursal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de um procedimento concursal para o 

Departamento de Obras Municipais/Divisão de Manutenção de Equipamentos, na categoria 

de Técnico Superior, na área de construção/manutenção de equipamentos, na modalidade 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 

 

Foi ainda aprovado remeter a presente deliberação à Assembleia Municipal 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 minuta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo entre a Autarquia e a Academia de Esgrima João Gomes – 

Associação Desportiva, e a transferência de uma verba para a aludida Academia, bem como 

garantir o apoio não financeiro necessário à realização do Campeonato Nacional Absoluto 

de Florete e Veteranos de Espada 2015. - Minuta de Contrato-Programa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora revogou o Protocolo de Colaboração celebrado entre o 

Município e a Associação de Intervenção Comunitária de Desenvolvimento Social e Saúde 

(ASPAS), relativo à cedência de duas lojas situadas no Bairro do Casal da Mira. 

Foi ainda aprovado a celebração do Contrato de Comodato entre o Município da Amadora e 

a Associação de Intervenção Comunitária de Desenvolvimento Social e Saúde (ASPAS), na 

freguesia da Encosta do Sol, bem como a atribuição de apoio financeiro para efeitos de 

desenvolvimento de ações no âmbito do Projeto Espaço Cidadania – Projeto Comunitário no 

Bairro do Casal da Mira. - Contrato de Comodato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição de uma verba às instituições 

integradas no Projeto Amadora uma Cidade Intercultural do Futuro. - Projeto Amadora uma 

Cidade Intercultural do Futuro. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para os 

Agrupamentos de Escolas do Município, no âmbito da manutenção de equipamentos e 

realização de pequenas reparações nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardins – 

de - Infância da rede pública. - Agrupamentos de Escolas. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a descentralização de uma verba inerente 

à operacionalização do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular – Ano Letivo 

2014/2015 (3.ª Tranche) para as Juntas de Freguesia e para as Associações parceiras do 

aludido programa. - Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular. 

 

No âmbito do Programa Aprender & Brincar foi aprovado a transferência de uma verba para 

as entidades parceiras do referenciado programa. - Programa Aprender & Brincar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba para s 

IPSS’s gestoras das Creches Municipais (2.ª Tranche). – Creches Municipais. 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a mudança do nome do Agrupamento de Escolas 

3 para Agrupamento de Escolas Fernando Namora. – Designação de Agrupamento. 

 

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

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a um residente no 

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

Fundo de Coesão Social. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a constituição de uma Comissão Municipal para 

as Comemorações do XXXVI Aniversário do Município, a qual será constituída pela 

Presidente da Câmara, o Vereador do pelouro da Cultura e um Vereador de cada força 

política representada na Câmara Municipal. 

Foi ainda aprovado a constituição de um Grupo de Trabalho que colaborará com a 

mencionada Comissão, bem como convidar a participar na Comissão o Presidente da 

Assembleia Municipal, um membro de cada força política representada naquele órgão 

municipal e os Presidentes de Junta de Freguesia. - Comemorações do XXXVI 

Aniversário do Município. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a realização do XXVII Clinic Internacional 

da ANTB – Amadora 2015, bem como a minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo referente ao aludido evento. 

Foi ainda aprovado atribuir uma verba à Associação Nacional de Treinadores de 

Basquetebol (ANTB) e ceder os apoios não financeiros, técnicos e logísticos, necessários à 

realização do Evento. - Minuta de Contrato-Programa. 

 

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

contrato para “Ajuste Direto para Prestação de Serviços de Aluguer de Stands, Mesas e 

Cadeiras no âmbito do Amadora Educa 2015”. - Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

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

um contrato para “Ajuste Direto para Prestação de Serviços de Aluguer, montagem e 

Animação de Estruturas Insufláveis, no âmbito do Amadora Educa 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 de “Animação AmadoraEduca 2015”. - Emissão de 

Parecer Prévio Vinculativo. 

 

 

 


