
 

 

 

 

 

 

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 30 DE SETEMB RO DE 2015 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado subdelegar na Presidente da Câmara, com 

faculdade de subdelegação nos diretores dos agrupamentos de escolas integrados no Município, 

as competências necessárias à gestão das transferências financeiras provenientes do Governo e 

vertidas nas cláusulas 31ª, 32ª e 34ª a 37ª, constantes do contrato interadministrativo de 

delegação de competências celebrado com o Ministério da Educação e Ciência – Subdelegação 

de Competências 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou autorizar a Presidente da Câmara, ao abrigo do nº 1 

do artigo 4º da Portaria nº 149/2015 de 26 de maio, a celebrar 13 (treze) contratos de aquisição de 

serviços, com dispensa de parecer prévio – Autorização Genérica para Contratos de Aquisição 

de Serviços 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora ratificado 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 4ª alteração ao orçamento de 2015 – Plano Plurianual de 

Investimentos, Orçamento das Despesas Correntes e de Capital – SIMAS - Ratificação 

 

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, e no âmbito do contrato de empreitada celebrado para a substituição 

de tampas, reparação de ramais e caixas de visita no concelho da Amadora – anos 2014/2015, 

aprovou a resolução sancionatória do mesmo, por incumprimento contratual da cocontratante, a  



 

 

 

 

aplicação de sanções pecuniárias, bem como aprovou o acionamento da garantia bancária para 

cumprimento dos trabalhos em falta, e a comunicação obrigatória da aludida resolução 

sancionatória à Inspeção Geral das Obras Públicas e ao Instituto dos Mercados Públicos, do 

Imobiliário e da Construção, I.P. – SIMAS – Resolução Sancionatória no âmbito de 

Procedimento Concursal - Ratificação  

 

No âmbito do concurso público para a empreitada destinada à remodelação/ampliação de redes 

domésticas e unitárias, no concelho da Amadora, para os anos 2015 a 2017, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora deliberado ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração dos 

Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora 

(SIMAS), pelos quais adjudicou a supra mencionada empreitada, nomeou o coordenador de 

segurança em obra e diretor de fiscalização de obra, bem como aprovou a notificação à entidade 

adjudicatária para prestação de caução e a celebração de contrato escrito – SIMAS – 

Procedimento Concursal -  Ratificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou não aceitar os erros e omissões, apresentados por 

quatro interessados, no contexto do concurso público para o reordenamento da Av. D. Carlos I e 

tratamento paisagístico das áreas envolventes, bem como deliberou prorrogar o prazo para 

apresentação de propostas, nos termos do nº 2 do artigo 64º do Código dos Contratos Públicos – 

Concurso Público – Não Aceitação de Erros e Omissõe s e Prorrogação do Prazo para 

Apresentação de Propostas 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado revogar a abertura de concurso limitado por 

prévia qualificação, para a empreitada designada por Videovigilância – Execução da Infraestrutura 

de Fibra Ótica, pela existência de lapsos na designação do procedimento – Concurso Limitado 

por Prévia Qualificação – Revogação do Ato de Abert ura 



 

 

 

 

Para promover a diminuição do sentimento de insegurança e para dotar as forças de segurança 

do concelho da Amadora, de meios de prevenção da prática de crimes, foi pela Câmara Municipal 

da Amadora, aprovada a abertura de concurso limitado por prévia qualificação para a empreitada 

nº 27/2015, designada por Videovigilância – Execução da Infraestrutura de Fibra Ótica, as suas 

peças procedimentais, bem como a designação do júri, a delegação neste das competências 

previstas nos nºs 2 e 3 do artigo 50º e 166º, no nº 4 do artigo 64º e nos nºs 6 e 7 do artigo 133º, 

todos do Código dos Contratos Públicos e a nomeação da coordenadora de segurança em obra – 

Concurso Limitado por Prévia Qualificação - Abertur a 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter à Assembleia Municipal para competente 

aprovação, a alteração ao Regulamento Municipal do Cartão Amadora 65+, nos termos e ao 

abrigo da alínea k) do nº 1 do artigo 33º, conjugado com a alínea g) do nº 1 do artigo 25º, ambos 

da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação - Regulamento Municipal - 

Alteração 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado remeter à aprovação da Assembleia Municipal, 

nos termos e ao abrigo da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na 

sua atual redação, o protocolo de colaboração a celebrar com a Junta de Freguesia das Águas 

Livres, e relativo à cedência de um imóvel, sito na mesma freguesia – Protocolo de Colaboração 

 

No âmbito do projeto de apoio à promoção do Boccia, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovada a minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo, a celebrar com a 

Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, bem como a atribuição de 

verba à presente federação, para comparticipação de despesas de apetrechamento e 

acompanhamento técnico – Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 

 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora designou os técnicos a representantes da Autarquia nos 

conselhos gerais dos agrupamentos de escolas do Município – Designação de Representantes 

da Autarquia nos Conselhos Gerais de Educação 

 

No âmbito do contrato interadministrativo de delegação de competências do Ministério da 

Educação e Ciência para o Município, na área da educação e no cumprimento do previsto no nº 1 

da sua Cláusula 21ª, no que às atividades de enriquecimento curricular (AEC’s), diz respeito, foi 

pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta de contrato de parceria a celebrar com as 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), Associações e Juntas de Freguesia do 

Município, para implementação de AEC’S na área de Expressões, no 1º ciclo do ensino básico, 

bem como foi aprovada a minuta de protocolo de colaboração, a celebrar com os agrupamentos 

de escolas do Município – Atividades de Enriquecimento Curricular – Aprovação  de minutas 

de Contrato de Parceria e Protocolo de Colaboração.  


