
 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 20 DE JULHO DE 2016 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado um Voto de Pesar pelo falecimento de oitenta e 

quatros pessoas em Nice, em resultado do atentado terrorista perpetrado no passado dia 14 de 

julho. Durante as comemorações do Dia da Bastilha, um camião avançou sobre a multidão que 

assistia ao fogo-de-artifício, ferindo e vitimando centenas de pessoas, em total desrespeito pela 

vida humana. Foi ainda aprovado endereçar o presente Voto de Pesar à Embaixada de França - 

Voto de Pesar 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um Voto de Pesar pelo falecimento do Tenente-Coronel 

Fernando Manuel Geraldes Castro, do Capitão André Francisco de Amaral Saramago e do 

Sargento-Ajudante Amândio Miguel Correia de Novais, no trágico acidente com a aeronave 

Hércules C-130, que ocorreu no passado dia 11 de julho. Foi por eles, ao longo das suas 

carreiras, defendida a bandeira, o hino e a nação. A sua dedicação, entrega e inestimável 

contributo ao serviço do País, ficará para sempre na memória de todos. Foi ainda aprovado 

remeter o Voto de Pesar ao Estado-Maior da Força Aérea – Voto de Pesar 

 

Para a promoção da redução das vulnerabilidades sociais, prevenção da delinquência juvenil e 

eliminação dos fatores criminógenos no Município da Amadora, foi pela Câmara Municipal da 

Amadora ratificada a outorga, pela Presidente da Câmara, do Contrato Local de Segurança com o 

Ministério da Administração Interna - Contrato Local de Segurança - Ratificação  

 

 

 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato praticado pela Presidente da Câmara, através do 

qual outorgou o Protocolo de Colaboração com a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e 

Proteção das Crianças e Jovens - Protocolo de Colaboração - Ratificação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora ratificado o despacho proferido pela Presidente da 

Câmara e através do qual autorizou as retificações ao anúncio e ao caderno de encargos, do 

concurso público para “Parque das Avencas – Execução da Obra” (Empreitada nº 19/2019) – 

Concurso Público - Ratificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a adesão do Município à Rede de Autarquias 

Participativas, estrutura colaborativa que pretende promover o encontro entre diferentes 

iniciativas, favorecer a troca de experiências e estruturar uma cooperação entre instâncias de 

governação local – Rede de Autarquias Participativas 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a substituição da caução inicialmente prestada, 

no âmbito do contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza, celebrado com a entidade 

cocontratante – Substituição de Caução 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de apoio financeiro, requerido pela Fábrica 

da Igreja Paroquial da Brandoa e no âmbito da requalificação das capelas mortuárias – Apoio 

Financeiro 

 

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 o abate/alienação de bens móveis, por se encontrarem 

obsoletos – SIMAS – Abate/Alienação – Ratificação 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar o ato levado a cabo pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS), através do qual aprovou a minuta do contrato a celebrar com a 

entidade adjudicatária do concurso público com vista a aquisição de 8550 contadores DN15, para 

medição de consumos domésticos de água limpa e fria e contratação de serviços de substituição 

de contadores instalados – SIMAS – Minuta de Contrato – Ratificação  

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora ratificados os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS) e pelos quais aprovou a abertura do concurso público para a 

prestação de serviços destinados a comunicações de voz fixa, móvel e dados móveis, bem como 

aprovou as respetivas peças, a constituição do júri e a delegação neste das competências para 

todos os atos processuais inerentes ao mesmo – SIMAS – Concurso Público – Ratificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 1ª 

Revisão Orçamental dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS) – SIMAS – 1ª Revisão Orçamental 

 

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), pelo qual aprovou a aplicação dos Resultados Transitados e as transferências correntes 

para as Câmaras Municipais da Amadora e Oeiras, submetendo os aludidos documentos 

contabilísticos, à Assembleia Municipal, para competente aprovação – SIMAS – Resultados 

Transitados – Ratificação 

 

 



 

 

 

 

No âmbito dos concursos públicos para “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 

2016/2017, Zonas Norte, Centro e Sul” (empreitadas nºs 30/215, 31/2015 e 32/2015), foram pela 

Câmara Municipal da Amadora aprovadas as alterações às repartições dos encargos e as minutas 

das adendas aos respetivos contratos – Concursos Públicos – Minutas dos Contratos – 

Adendas 

 

A Câmara Municipal da Amadora nomeou os coordenadores de segurança em obra 

respetivamente, do concurso público para o “Parque Urbano do Neudel – Execução das Obras em 

Substituição do Promotor” (empreitada nº 49/2015) e do concurso limitado por prévia qualificação 

para “Videovigilância – Execução da Infraestrutura de Fibra Ótica” (empreitada nº 27/2015) – 

Concursos Públicos – Nomeações de Coordenadores de Segurança em Obra 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado proceder à abertura de dois procedimentos por 

concurso público para “Sinalização Horizontal 2017/2018 – Aquisição e Instalação”, para as zonas 

Norte e Sul (Empreitadas nºs 36/2016 e 37/2016), e respetivas peças concursais, bem como 

designou o júri dos aludidos procedimentos e delegou naqueles, as competências previstas no 

Código dos Contratos Públicos, tendo ainda nomeado os coordenadores de segurança em obra – 

Concursos Públicos – Abertura  

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou indeferir o requerimento interposto por uma 

seguradora, referente ao ressarcimento de despesas com o segurando, em virtude de sinistro 

ocorrido na via pública – Pedido de Indemnização – Indeferimento 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a criação de uma unidade orgânica flexível de 

3º grau, designada por Gabinete de Apoio Jurídico - Unidade Orgânica Flexível de 3º Grau - 

Criação  



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter a consulta pública pelo prazo de 30 dias, a 

contar da sua publicação, o projeto de Regulamento Municipal de Acesso e de Atribuição de 

Habitação - Regulamento Municipal – Consulta Pública 

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovados os inícios de procedimentos administrativos 

referentes ao Regulamento Municipal sobre a Inscrição e Afixação de Propaganda no Município 

da Amadora e ao Regulamento do Programa de Atribuição de Bolsas de Estudo e Mérito, nos 

termos do vertido no nº 1 do artigo 98º do Código de Procedimento Administrativo – 

Regulamentos Municipais – Abertura de Procedimentos  Administrativos  

 

No âmbito do Programa Reabilita +, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 

candidatura apresentada pela administração de condomínio de um prédio sito na Avenida Camilo 

Castelo Branco, freguesia das Águas Livres e consequentemente, a atribuição de comparticipação 

financeira - Reabilita + 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a execução financeira de despesa, por parte do 

Município e referente ao projeto Arrival Cities - Projeto Arrival Cities – Execução de Despesa 

 

No âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA), foi pela Câmara Municipal 

da Amadora aprovada a atribuição de comparticipações financeiras às entidades acreditadas – 

PAMA – Comparticipações Financeiras 

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovadas as atribuições de apoios económicos, 

requeridas por sete munícipes, ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal – Fundo de 

Coesão Social Municipal – Apoios Económicos 

 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar o relatório final e consequente adjudicação do 

concurso público para a prestação de serviços de luminotecnia, sonoplastia, multimédia, 

maquinaria de cena e manutenção de equipamentos nos Recreios da Amadora, bem como foi 

aprovada a minuta do contrato a celebrar com a entidade adjudicatária – Concurso Público - 

Adjudicação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora nomeado o representante da Câmara Municipal a integrar 

o júri da 19ª Edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves - 19ª Edição do Prémio Literário 

Orlando Gonçalves 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 6ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e ao Orçamento Ordinário de 2016, 

bem como deliberou submeter os documentos referenciados, à Assembleia Municipal, para 

conhecimento – Grandes Opções do Plano e Orçamento Ordinário de 20 16 – 6ª Modificação   

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, a 6ª alteração às Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano 

de Atividades Municipais) – Anos Seguintes - Grandes Opções do Plano (PPI e PAM) – Anos 

Seguintes – 6ª Modificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 

atualização extraordinária do preço, no âmbito do contrato vigente de prestação de serviços de 

limpeza em diversas instalações municipais, conforme requerida pelo cocontratante – Contrato 

de Prestação de Serviços – Atualização Extraordinár ia do Preço 

 

 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado delegar na Presidente da Câmara, ao abrigo do 

disposto no nº 1 do artigo 34º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, 

conjugado com os artigos 44º nº 4 e 46º nº 1 do Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de janeiro, que 

aprovou o Novo Código de Procedimento Administrativo (CPA), com a faculdade de 

subdelegação, as competências previstas no Código Regulamentar do Município da Amadora, 

designadamente as constantes do artigo 30º do Título I, artigos 33º a 78º do Título II, artigos 136º 

a 200º do Título V, artigos 201º a 2014º do Título VI, artigos 215º a 259º do Título VII, artigos 382º 

a 394º do Título XII, artigos 395º a 417º do Título XIII, artigos 457º a 466º do Título XVII, artigos 

467º a 489º do Título XVIII, artigos 490º a 516º do Título XIX, artigos 626º a 633º do Título XXII, 

artigos 642º a 706º do Título XXIV. Foram ainda ratificados os atos entretanto praticados, ao 

abrigo das referidas competências – Delegação de Competências 

 


