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ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

 

 

EDITAL 

Número: 11/2017 

 

Joaquim Moreira Raposo, Presidente da Assembleia Municipal da Amadora, nos termos do n.º 1 do 

Artigo. 56.º. da Lei 75/2013, de 12 de setembro, faz público o teor das deliberações tomadas pela 

Assembleia Municipal da Amadora, na sua 3.ª Sessão Extraordinária de 2017, realizada 08 de maio de 

2017: 

1. Aprovado por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências na Junta de Freguesia de Alfragide – Alteração e Republicação (Proposta nº 

122/2017)”; 

 

2. Aprovado por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Acordo de Execução relativo a Delegação 

de Competências na Junta de Freguesia da Venteira - Aditamento (Proposta nº 136/2017)”; 

 

3. Aprovado por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “SIMAS - Tarifas Associadas ao 

Saneamento – Isenção do Pagamento pelas Associações de Bombeiros dos Municípios de Oeiras e 

Amadora (Proposta nº 107/2017)”;  

 

4. Aprovado por maioria a proposta da C.M.A. relativa a “Regulamento para Refeitórios Escolares – 

Após Consulta Pública (Proposta nº 123/2017)”;  

. 

5. Aprovado por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Convite ao Abrigo do Acordo Quadro 

celebrado pela CCE-AML para o Fornecimento de Combustíveis Rodoviários – Autorização Prévia para a 

Assunção de Compromissos Plurianuais (Proposta n.º 139/2017)”; 

 

6. Aprovada por unanimidade a moção apresentada pelos Grupos Municipais do CDS-PP e do PSD e 

com as alterações introduzidas relativa a “Contra o Encerramento do Balcão da Caixa Geral de Depósitos 

na Brandoa” (Moção nº 01/AMA/2017); 

 

7. Reprovada por maioria a proposta apresentada pelo Grupo Municipal da CDU relativa a “Condenação 

da Guerra de Agressão contra a Síria” (Proposta nº 02/AMA/2017)”; 
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8. Reprovada por maioria a moção apresentada pelos Grupos Municipais do BE e da CDU relativa a 

“Pela Integração dos 6 trabalhadores da Prestibel!” (Moção nº 02/AMA/2017). 

Amadora, 9 de Maio de 2017 

 

O Presidente 

Assinatura ilegível 

Joaquim Moreira Raposo 

 

CÂMARA MUNICIPAL  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 3 DE MAIO DE 2017 

INFORMAÇÕES 

A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 

. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 76.329.746,57 €. 

 

O Vereador Gabriel Oliveira deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 

. Receita relativa a Averbamentos de Ocupação de Espaço Público, referente ao mês de março de 2017, 

no valor de 48,40 €; 

 

. Receita relativa a Publicidade, referente ao mês de março de 2017, no valor de 679,05 €; 

 

. Receita relativa a Plantas/Averbamentos/Fichas Técnicas – Particulares, referente ao mês de março 

de 2017, no valor de 1.800,35 €; 

 

. Receita relativa a Plantas/Averbamentos/Fichas Técnicas – Empresas, referente ao mês de março de 

2017, no valor de 2.485,94 €; 

 

. Receita relativa a Licenças de Utilização – Particulares, referente ao mês de março de 2017, no valor 

de 996,65 €; 

 

. Receita relativa a Licenças de Utilização – Empresas, referente ao mês de março de 2017, no valor de 

9.571,46 €; 

 

. Receita relativa a Licenças de Obras, Alterações e Prorrogações de Prazo – Empresas, referente ao 

mês de março de 2017, no valor de 7.746,64 €; 
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. Receita relativa a Licenças de Obras, Alterações e Prorrogações de Prazo – Particulares referente ao 

mês de março de 2017, no valor de 8.002,01 €; 

 

. Receita relativa a Apreciação de Pedidos de Processos de Urbanismo – Particulares, referente ao mês 

de março de 2017, no valor de 1.922,70 €; 

 

. Receita relativa a Apreciação de Pedidos de Processos de Urbanismo – Empresas, referente ao mês de 

março de 2017, no valor de 1.347,62 €; 

 

. Receita relativa a Taxas de Infraestruturas Urbanística - Empresas, referente ao mês de março de 

2017, no valor de 51.525,44 €; 

 

. Receita relativa a Taxas de Infraestruturas Urbanística - Particulares, referente ao mês de março de 

2017, no valor de 9.727,18 €; 

 

. Receita relativa a Dísticos de Estacionamento, referente ao mês de março de 2017, no valor de 781,44 

€;  

 

. Receita relativa a Inspeção de Elevadores, referente ao mês de março de 2017, no valor de 25.597,50 

€;  

 

. Receita relativa a Licenciamento Zero – Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal – 

Tratamento das Informações da Mera Comunicação Prévia – Particulares, referente ao mês de março 

de 2017, no valor de 1.188,45 €; 

 

. Receita relativa a Licenciamento Zero – Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal – 

Tratamento das Informações da Mera Comunicação Prévia – Empresas, referente ao mês de março de 

2017, no valor de 1.584,60 €; 

 

. Receita relativa a Taxas de Publicidade e Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal – 

Particulares, referente ao mês de março de 2017, no valor de 516,96 €; 

 

. Receita relativa a Taxas de Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal – Empresas, 

referente ao mês de março de 2017, no valor de 1.756,82 €; 

 

. Relação de Licenças de Alteração, referente ao mês de março de 2017 (n.º 12). 
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. Relação de Licenças de Construção, referente ao mês de março de 2017 (n.º 13). 

 

. Relação de Licenças de Utilização, referente ao mês de março de 2017 (n.º 8 a 17). 

 

DELIBERAÇÕES 

PROC. Nº 1179-OCP/67 (REQ. Nº 91583/16) – REQUERENTE: JOÃO CRISTÓVÃO CHINA, C.ª – EMISSÃO 

DE LICENÇA PROVISÓRIA DE EXPLORAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. 

Aprovada, por unanimidade. 

O pedido da requerente relativo à emissão de licença de exploração provisória, pelo prazo de 12 meses, 

para o Posto de Abastecimento de Combustíveis, sito na Rua Elias Garcia, frente ao n.º 242, na freguesia 

da Mina de Água, nos termos do n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, 

na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 217/2012 de 9 de outubro, e nos termos da Informação Técnica do 

DAU/DGU, datada de 3 de março do ano em curso. 

 

CONSELHO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL DO CONCELHO DA AMADORA - CONSTITUIÇÃO E 

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO. 

Aprovada, por maioria. 

A constituição do Conselho Estratégico Empresarial da Amadora (CEEA), bem como as normas de 

funcionamento do mesmo. 

 

SIMAS – ABATE/ALIENAÇÃO DE BENS – RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) e relativa à alienação dos bens constantes 

nas listagens anexas à informação n.º 010/DCONT/SPS/17, de 07.04.2017, dos SIMAS. 

 

SIMAS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO NORMAL, BAIXA TENSÃO 

ESPECIAL E MÉDIA TENSÃO PARA O EDIFICADO DOS SIMAS DOS MUNICÍPIOS DE OEIRAS E AMADORA 

PARA O PERÍODO DE 1 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 – ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO CELEBRADO PELA ESPAP - ENTIDADE DE SERVIÇOS 

PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, IP – RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar ao atos praticados pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água 

e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) e através dos quais: 
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a) Autorizou a abertura de procedimento para o fornecimento de energia elétrica em Baixa Tensão 

Normal (BTN), Baixa Tensão Especial (BTE) e Média Tensão (MT) para o edificado dos SIMAS dos 

Municípios de Oeiras e Amadora, para o período de 1 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2020, ao 

abrigo do Acordo Quadro celebrado pela ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados da Administração 

Pública, I. P. [AQ-ELE 2015 – Lote 8 Agregado (BTN, BTE e MT)], com convite às três entidades 

classificadas no mesmo, as empresas Iberdrola Generacion S.A.U., EDP Comercial - Comercialização de 

Energia, S.A. e Galp Power S.A. Global, pelo preço base de 2.850.000,00 €, acrescido de IVA, sem 

prejuízo das eventuais alterações tarifárias que possam ocorrer, repartido da seguinte forma: 

- Ano 2018 - € 950.000,00 + IVA; 

- Ano de 2019 - € 950.000,00 + IVA; 

- Ano de 2020 - € 950.000,00 + IVA; 

 

b) Aprovou as peças do procedimento; 

 

c) Aprovou a composição e nomeou o júri do procedimento e a respetiva delegação de competências 

para todos os atos processuais que são inerentes. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA “REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 – 

ZONA NORTE” – EMPREITADA N.º 3/2017 – ERROS E OMISSÕES. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. A não aceitação de erros e omissões apresentadas pelo interessado “MRG – Construction, S.A.” no 

âmbito da empreitada denominada “Requalificação de Espaços Verdes Urbanos/Zonas Verdes 

2017/2018 – Zona Norte”, nos termos exatos da ata do júri e da informação nº 172 de 27.04.2017, do 

DOM/DAIPEV; 

 

2. Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos, a prorrogação do 

prazo para apresentação de propostas por período equivalente ao tempo decorrido desde o início 

daquele prazo até à comunicação da decisão de não aceitação de erros e omissões. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA “REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 – 

ZONA CENTRO” – EMPREITADA N.º 4/2017 – ADJUDICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

- O conteúdo do Relatório Final, nos exatos termos em que foi elaborado pelo júri do procedimento em 

causa; 
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- Adjudicar o concurso público para a empreitada n.º 4/2017, designada por Requalificação de Espaços 

Urbanos/Zonas Verdes 2017/2018 – Zona Centro à empresa GARDINUS – Construção e Manutenção de 

Espaços Verdes, Unipessoal, Lda., pelo valor de 239.651,56 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

 

- Que, em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação previstas no Código 

dos Contratos Públicos, a adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar subsequente(s), nos 

termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 do artigo 93.º e n.º 2 do 

artigo 105.º, todos daquele diploma legal. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA “REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS 2017/2018 – ZONA SUL” – 

EMPREITADA N.º 8/2017 – ADJUDICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

- O conteúdo do Relatório Final, nos exatos termos em que foi elaborado pelo júri do procedimento em 

causa; 

 

- Adjudicar o concurso público para a empreitada n.º 8/2017, designada por Requalificação de 

Pavimentos 2017/2018 – Zona Sul à empresa IDEAL JARDINS – Construção e Manutenção, Lda., pelo 

valor de 247.631,76 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

 
- Que, em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação previstas no Código 

dos Contratos Públicos, a adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar subsequente(s), nos 

termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 do artigo 93.º e n.º 2 do 

artigo 105.º, todos daquele diploma legal. 

 

RUA DR. ABEL VARZIM, N.ºS 4 E 6, ENCOSTA DO SOL – CONSTITUIÇÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL. 

Aprovada, por unanimidade. 

A constituição dos edifícios, sitos na Rua Dr. Abel Varzim n.ºs 4 e 6, na freguesia da Encosta do Sol, deste 

município, em propriedade horizontal e o consequente registo dos mesmos, compostos por 10 frações 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e zonas comuns, cada um, bem como a promoção de todas as diligências 

necessárias ao seu efetivo registo (i.é. celebração de escritura pública de propriedade horizontal), nos 

termos do estatuído no Código Civil e do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (DL n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, na sua atual redação). 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA A “UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DA REBOLEIRA (VENTEIRA) – EXECUÇÃO 

DA OBRA DE CONSTRUÇÃO” – EMPREITADA N.º 15/2017 – ERROS E OMISSÕES. 

Aprovada, por unanimidade. 
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1. A não aceitação de erros e omissões apresentadas pelos interessados “QTcivil – Engenharia e 

Reabilitação, S.A., Teixeira, Pinto & Soares, S.A., Loviril – Construção Civil, Unipessoal, Lda. e 

Habitâmega, Construções, S.A.”, no âmbito da empreitada denominada “Unidade de Saúde Familiar da 

Reboleira (Venteira) – Execução da Obra de Construção”, nos termos exatos da ata do júri e da 

informação n.º 171, de 09.03.2017, do DOM/DCE; 

 
2. Nos termos do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 50.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 64.º do Código 

dos Contratos Públicos, a prorrogação do prazo para apresentação de propostas por período 

equivalente ao tempo decorrido desde o início daquele prazo até à comunicação das retificações. 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 17 DE MAIO DE 2017 

INFORMAÇÕES 

A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 

. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 75.203.116,87 €. 
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DELIBERAÇÕES 

CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICITAÇÃO INTERNACIONAL PARA O FORNECIMENTO DE DUAS 

VARREDOURAS ASPIRADORAS E DE UMA VIATURA DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

MOVIDAS A DIESEL – RETIFICAÇÃO DAS PEÇAS DO CONCURSO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO FIXADO 

PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS – RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar, nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua 

atual redação, o despacho proferido pela Senhora Presidente a 4 de maio de 2017, no âmbito do 

concurso melhor identificado no 1.º considerando e através do qual aprovou a retificação da cláusula 6.ª 

do programa do concurso e a prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO AOS SISTEMAS LUMINOSOS 

AUTOMÁTICOS DE TRÂNSITO (SLAT) DO CONCELHO DA AMADORA – REJEIÇÃO DE “FALSOS” ERROS E 

OMISSÕES E PRORROGAÇÃO DO PRAZO FIXADO PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS – 

RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 
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Ratificar, nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

na sua atual redação, o despacho proferido pela Senhora Presidente a 09.05.2017 através do qual 

aprovou a rejeição dos “falsos” erros e omissões do caderno de encargos, reportados pelo interessado 

Soltráfego – Soluções de Trânsito, Estacionamento e Comunicações, S.A. e autorizou a prorrogação do 

prazo fixado para a apresentação das propostas, no âmbito do concurso público para assistência técnica 

e manutenção aos sistemas luminosos automáticos de trânsito (SLAT), do concelho da Amadora. 

 

PROCEDIMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS – CONVITE AOS CO-

CONTRATANTES DO ACORDO QUADRO PARA SELEÇÃO DE FORNECEDORES DE COMBUSTÍVEIS 

RODOVIÁRIOS DA CCE-AML – ABERTURA. 

 Aprovada, por unanimidade. 

1. Nos termos e ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho 

na sua atual redação e artigos 36.º e 38.º do CCP, a abertura de procedimento ao abrigo do Acordo 

Quadro para seleção de fornecedores de combustíveis rodoviários, através da CCE-AML, 

designadamente quanto ao Lote 1, com convite à apresentação de propostas aos dois cocontratantes, 

melhor identificados no 4.º considerando, para o fornecimento de combustíveis rodoviários, para um 

período de 24 meses e com o preço base de 1.327.203,02 €, a acrescer IVA; 

 

2. As respetivas peças procedimentais, nomeadamente o convite e o caderno de encargos bem como a 

composição do júri, com a delegação neste das competências para a audiência prévia dos concorrentes 

e para a prestação de esclarecimentos e nos termos da Informação n.º 41385, de 17.05.2017, do DF/DA. 

 

DINAMIZAÇÃO DOS CENTROS LOCAIS PARA A INTEGRAÇÃO DOS MIGRANTES (CLAIMS) AO ABRIGO DO 

FUNDO PARA ASILO, MIGRAÇÕES E INTEGRAÇÃO (FAMI) – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. 

Aprovada, por unanimidade. 

A abertura de conta bancária específica para o registo dos movimentos financeiros, em respeito pelo 

vertido no artigo 26.º da Portaria n.º 407/2015 de 24 de novembro, no âmbito da candidatura aprovada 

pelo ACM ao Fundo para Asilo, Migrações e Integração (FAMI), para a dinamização e continuidade do 

funcionamento dos dois Centros Locais para a Integração de Migrantes (CLAIM), existentes no 

Município. 

 

PROGRAMA AMASENIOR LAZER – PROJETO IDENTIDADES – APOIO – 2ª TRANCHE. 

Aprovada, por unanimidade. 
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A atribuição da 2.ª tranche de comparticipação financeira à AAESTC, no montante de 5.000,00 €, para 

prossecução do projeto AmaSenior Lazer – Projeto Teatro Identidades e conforme a Informação n.º 

34876, de 18.04.2017, do DEDS/DIS. 

 

PROGRAMA “FÉRIAS NA CIDADE 16 +” – 2017 – ATRIBUIÇÃO DE VERBA. 

Aprovada, por unanimidade. 

A atribuição de uma bolsa de participação aos jovens envolvidos no Programa Férias na Cidade 16+, 

referente ao ano de 2017, no valor total de 12.400,00 € e conforme Informação n.º 36722, de 

26.04.2017, do DEDS/DP. 

 

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – APOIO ECONÓMICO. 

Aprovada, por unanimidade. 

A concessão de apoio económico no valor de 180,00 €, nos termos da Informação n.º 37243, de 

27.04.2017, do DEDS/DIS. 

 

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – APOIO ECONÓMICO. 

Aprovada, por unanimidade. 

A concessão de apoio económico no valor de 426,00 €, nos termos da Informação n.º 37257, de 

27.04.2017, do DEDS/DIS. 

 

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – APOIO ECONÓMICO. 

Aprovada, por unanimidade. 

A concessão de apoio económico no valor de 299,00 €, nos termos da Informação n.º 37267, de 

27.04.2017, do DEDS/DIS. 

 

FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL – APOIO ECONÓMICO. 

Aprovada, por unanimidade. 

A concessão de apoio económico no valor de 795,00 €, nos termos da Informação n.º 37266 de 

27.04.207, do DEDS/DIS. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA “ESCOLA MÃES DE ÁGUA – EXECUÇÃO DE OBRA” – EMPREITADA N.º 

10/2017 – ADJUDICAÇÃO. 

 Aprovada, por unanimidade. 

1.  O conteúdo do Relatório Final, nos exatos termos em que foi elaborado pelo Júri do procedimento 

em causa; 
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2. Adjudicar o concurso público para a empreitada designada por “Escola Mães de Água – Execução de 

Obra” à empresa Optiscope Building Solutions Unipessoal, Lda., pelo valor de 277.612,60 €, acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor; 

 

3. Que, em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação previstas no Código 

dos Contratos Públicos, a adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar subsequente(s), nos 

termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 do artigo 93.º e n.º 2 do 

artigo 105.º, todos daquele diploma legal. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA “E.B. 2+3 MIGUEL TORGA – EXECUÇÃO DE OBRA” – EMPREITADA N.º 

11/2017 – ADJUDICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. O conteúdo do Relatório Final, nos exatos termos em que foi elaborado pelo Júri do procedimento 

em causa. 

 

2. Adjudicar o concurso público para a empreitada designada por “EB 2+3 Miguel Torga – Execução de 

Obra” à empresa Optibuilding, Lda., no valor de 369.037,36 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 

3. Que, em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação previstas no Código 

dos Contratos Públicos, a adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar subsequente(s), nos 

termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 do artigo 93.º e n.º 2 do 

artigo 105.º, todos daquele diploma legal. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA “E.B. 2+3 ROQUE GAMEIRO – EXECUÇÃO DE OBRA” – EMPREITADA N.º 

12/2017 – ADJUDICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. O conteúdo do Relatório Final, nos exatos termos em que foi elaborado pelo Júri do procedimento 

em causa; 

 

2. Adjudicar o concurso público para a empreitada designada por “EB 2+3 Roque Gameiro – Execução 

de Obra” à empresa Optibuilding, Lda., no valor de 572.542,08 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

 

3. Que, em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação previstas no Código 

dos Contratos Públicos, a adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar subsequente(s), nos 
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termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 do artigo 93.º e n.º 2 do 

artigo 105.º, todos daquele diploma legal. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA A “ES SOPHIA DE MELLO BREYNER – EXECUÇÃO DE OBRA” - EMPREITADA 

N.º 17/2017 – ERROS E OMISSÕES. 

 Aprovada por unanimidade. 

1. A não aceitação dos erros e omissões apresentadas pelos interessados “STB – Reabilitação do 

Património Edificado, Lda. e M.L. Moita – Sociedade Geral de Construção Civil, Lda.”, no âmbito da 

empreitada denominada “ES Sophia de Mello Breyner – Execução de Obra”, nos termos exatos da ata do 

Júri e da informação n.º 195, de 10.05.2017, do DOM/DCE. 

 

2.  Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos, a prorrogação do 

prazo para apresentação de propostas por período equivalente ao tempo decorrido desde o início 

daquele prazo até à comunicação da decisão de não aceitação de erros e omissões. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA A “UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DA BURACA/ÁGUAS LIVRES – EXECUÇÃO 

DA OBRA” – EMPREITADA N.º 18/2017 - ERROS E OMISSÕES. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. A aceitação parcial dos erros e omissões apresentadas pelos interessados, no âmbito da empreitada 

denominada “Unidade de Saúde Familiar da Buraca/Águas Livres – Execução da Obra”, nos termos 

exatos da ata do Júri e da informação n.º 202, de 22.03.2017, do DOM/DCE; 

 

2. A retificação das peças do procedimento; 

 

3.  Nos termos do disposto nos n.ºs 2 e 4 do artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos, a 

prorrogação do prazo para apresentação de propostas por período equivalente ao tempo decorrido 

desde o início daquele prazo até à comunicação das retificações e concomitante publicitação da decisão 

de aceitação de erros e omissões. 

 

REABILITA + - PROCESSO N.º 20/2016. 

Aprovada por unanimidade. 

1. A informação dos serviços 710/2017; 

A candidatura ao REABILITA +, requerida por Elsa Maria Pires da Conceição, na qualidade de 

administrador do condomínio do imóvel sito na Avenida Padre Bartolomeu, n.º 32, na freguesia das 

Águas Livres, Amadora, de acordo com os seguintes valores: 
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– Custo do orçamento da obra: 15.171,60 €; 

– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 3.034,32 €. 

 

2. Que a comparticipação da Câmara Municipal da Amadora seja facultada ao proponente da 

candidatura a partir do momento em que seja verificada a boa execução da obra a efetuar no local, por 

técnicos municipais. 

 

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 31 DE MAIO DE 2017 

INFORMAÇÕES 

A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 

.Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 86.082.084.38 €. 

 

O Vereador Gabriel Oliveira deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 

. Receita relativa a Averbamentos de Ocupação de Espaço Público, referente ao mês de abril de 2017, 

no valor de 48,40 €; 

 

. Receita relativa a Plantas/fichas Técnicas – Particulares, referente ao mês de abril de 2017, no valor 

de 903,42 €; 

 

. Receita relativa a Plantas/Averbamentos/Fichas Técnicas – Empresas, referente ao mês de abril de 

2017, no valor de 2.432,49 €; 

 

. Receita relativa a Licenças de Utilização – Particulares, referente ao mês de abril de 2017, no valor de 

549,64 €; 

 

. Receita relativa a Licenças de Utilização – Empresas, referente ao mês de abril de 2017, no valor de 

7.891,32 €; 

 

. Receita relativa a Licenças de Alterações – Empresas, referente ao mês de abril de 2017, no valor de 

522,00 €; 

 

. Receita relativa a Admissões de Comunicação Prévia – Particulares, referente ao mês de abril de 2017, 

no valor de 7.952,25 €; 

 

. Receita relativa a Apreciação de Pedidos de Processos de Urbanismo – Particulares, referente ao mês 

de abril de 2017, no valor de 744,74 €; 
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. Receita relativa a Apreciação de Pedidos de Processos de Urbanismo – Empresas, referente ao mês de 

abril de 2017, no valor de 1.100,07 €; 

 

. Receita relativa a Dísticos de Estacionamento, referente ao mês de abril de 2017, no valor de 426,24 

€; 

 

. Receita relativa a Inspeção de Elevadores, referente ao mês de abril de 2017, no valor de 11.467,68 €;  

 

. Receita relativa a Licenciamento Zero – Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal – 

Tratamento das Informações da Mera Comunicação Prévia – Particulares, referente ao mês de abril de 

2017, no valor de 396,15 €; 

 

. Receita relativa a Licenciamento Zero – Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal – 

Tratamento das Informações da Mera Comunicação Prévia – Empresas, referente ao mês de abril de 

2017, no valor de 1.584,60 €; 

 

. Receita relativa a Taxas de Publicidade e Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal – 

Particulares, referente ao mês de abril de 2017, no valor de 975,66 €; 

 

. Receita relativa a Taxas de Publicidade e Ocupação do Espaço Público e Semipúblico Municipal – 

Empresas, referente ao mês de abril de 2017, no valor de 2.829,82 €; 

 

. Relação de Licenças de Utilização, referente ao mês de abril de 2017 (n.º 18 a 23). 

 

O Vereador Eduardo Rosa deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 

.Receita relativa a Licenciamento Zero – Tratamento das Informações Referente a Instalação e 

Modificação de Estabelecimento - Empresas, referente ao mês de dezembro de 2016, no valor de 

531,25 €; 

 

.Receita relativa a Licenciamento Zero – Tratamento das Informações Referente a Instalação e 

Modificação de Estabelecimento - Particulares, referente ao mês de dezembro de 2016, no valor de 

1.336,66 €. 

 

.Receita relativa a Licenciamento Zero – Tratamento das Informações Referente a Instalação e 

Modificação de Estabelecimento - Empresas, referente ao mês de abril de 2017, no valor de 1.337,63 €; 
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.Receita relativa a Licenciamento Zero – Tratamento das Informações Referente a Instalação e 

Modificação de Estabelecimento - Particulares, referente ao mês de abril de 2017, no valor de 608,50 

€. 

 

.Receita relativa a Averbamentos de Alvará de Sepultura, referente ao mês de abril de 2017, no valor 

de 12,10 €. 

 

DELIBERAÇÕES 

AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA – CONVITE AO ABRIGO DO 

ACORDO QUADRO DA ESPAP, I.P. – ADITAMENTO À MINUTA DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar, nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua 

atual redação, o despacho proferido pela Senhora Presidente a 18 de maio do ano em curso e através 

do qual autorizou a celebração do aditamento ao contrato celebrado com a Clece, S.A. 

 

FESTIVAL DE GINÁSTICA, FITNESS E DANÇAS 2017 E ENCONTRO DE CLASSES DE FORMAÇÃO – 

RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar, nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

na sua atual redação, o despacho proferido pela Senhora Presidente a 19.05.2017 através do qual 

aprovou a minuta do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município 

da Amadora e o Clube Desportivo do Agrupamento de Escolas Amadora Oeste e autorizou a atribuição 

do apoio financeiro aquele Clube no Valor de 1.000,00 €, no âmbito do Contrato Programa, para a 

realização do Festival de Ginástica, de Fitness e de Danças 2017 e Encontro de Classes de Formação. 

 

SIMAS – CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA A SEGUROS NÃO VIDA – 

ABERTURA – RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração dos SIMAS e através dos quais: 

a) Autorizou a abertura de procedimento por concurso público para a prestação de serviços destinada a 

seguros não-vida, pelo preço base de 250.000,00 €, isento de IVA, com um prazo de execução de 12 

(doze) meses, a afetar os anos de 2017 e 2018; 

 

b) Aprovou as peças do aludido procedimento; 
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c) Aprovou a celebração de contrato escrito; 

 

d) Aprovou a composição do júri do procedimento. 

 

SIMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DAS INSTALAÇÕES DOS 

SIMAS NOS CONCELHOS DE OEIRAS E AMADORA – ANOS 2017 A 2020 – ADJUDICAÇÃO – 

RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração dos SIMAS, através dos quais adjudicou o 

concurso público com publicidade internacional, para a prestação de serviços destinada à manutenção 

dos espaços verdes das instalações dos SIMAS, nos concelhos de Oeiras e Amadora, para os anos de 

2017 a 2020, à empresa HIDURBE - Serviços, S.A., pelo valor de 218.457,81 €, ao qual acresce IVA à taxa 

legal em vigor, com o prazo de execução de doze meses, com a possibilidade de renovação anual dos 

dois anos seguintes, com a afetação cabimental melhor descrita no 2.º considerando, bem como 

aprovou a celebração de contrato escrito. 

 

SIMAS – PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESTINADA À REMODELAÇÃO/INSTALAÇÃO DO COLETOR UNITÁRIO NA RUA DA PAIÃ E RUA DOUTOR 

ABEL VARZIM, FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL, CONCELHO DA AMADORA – ADJUDICAÇÃO – 

RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração dos SIMAS, através dos quais adjudicou o 

concurso público para empreitada de obras públicas, destinada à remodelação/instalação do coletor unitário 

na Rua da Paiã e Rua Dr. Abel Varzim, freguesia da Encosta do Sol, concelho da Amadora, a desenvolver num 

prazo máximo de 6 (seis) meses, à empresa MAFRAGUA, Lda., pelo valor de 197.656,00 €, ao qual acresce IVA 

à taxa legal em vigor, com o prazo de execução de seis meses, a executar no ano de 2017, bem como 

aprovou a celebração de contrato escrito. 

 

SIMAS – TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DOMICILIÁRIOS COMPLEMENTARES 2017 – ALTERAÇÃO – 

RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar o ato do Conselho de Administração dos SIMAS, através do qual aprovou a alteração dos 

valores do tarifário dos SIMAS - Serviços domiciliários complementares para vigorar em 2017 e 

constantes do anexo V da Informação n.º 24/DIV/COM/2017, dos Serviços Intermunicipalizados de Água 

e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora, datada de 11 de maio. 
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CONCURSO PÚBLICO PARA “REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 – 

ZONA SUL” – EMPREITADA N.º 5/2017 – ADJUDICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. O conteúdo do Relatório Final, nos exatos termos em que foi elaborado pelo Júri do procedimento 

em causa; 

 

2. Adjudicar o concurso público para a empreitada designada por “Requalificação de Espaços 

Urbanos/Zonas Verdes 2017/2018 – Zona Sul” à empresa Magoflor, Jardins do Magoito, Lda., no valor 

de 239.651,56 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

 
3. Que, em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação previstas no Código 

dos Contratos Públicos, a adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar subsequente(s), nos 

termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 do artigo 93.º e n.º 2 do 

artigo 105.º, todos daquele diploma legal. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA “REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS 2017/2018 – ZONA NORTE” – 

EMPREITADA N.º 6/2017 – ADJUDICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. O conteúdo do Relatório Final, nos exatos termos em que foi elaborado pelo Júri do procedimento 

em causa; 

 

2. Adjudicar o concurso público para a empreitada designada por “Requalificação de Pavimentos 

2017/2018 – Zona Norte” à empresa Jardins – Construção e Manutenção, Lda., no valor de 239.678,76 

€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

 

3. Que, em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação previstas no Código 

dos Contratos Públicos, a adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar subsequente(s), nos 

termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 do artigo 93.º e n.º 2 do 

artigo 105.º, todos daquele diploma legal. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA “REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS 2017/2018 – ZONA CENTRO” – 

EMPREITADA N.º 7/2017 – ADJUDICAÇÃO”. 

Aprovada, por unanimidade. 
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1. O conteúdo do Relatório Final, nos exatos termos em que foi elaborado pelo Júri do procedimento 

em causa; 

 

2. Adjudicar o concurso público para a empreitada designada por “Requalificação de Pavimentos 

2017/2018 – Zona Centro” à empresa Estrela do Norte, Engenharia e Construção, S.A., no valor de 

254.875,32 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

 

3. Que, em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação previstas no Código 

dos Contratos Públicos, a adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar subsequente(s), nos 

termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 do artigo 93.º e n.º 2 do 

artigo 105.º, todos daquele diploma legal. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS URBANAS NO 

CONCELHO DA AMADORA” – ADJUDICAÇÃO E MINUTA DO CONTRATO. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. O Relatório Final, e todas as propostas aí contidas. 

 

2. A proposta de adjudicação do presente concurso para prestação de serviços de controlo de pragas 

urbanas (desratização, desbaratização e desinsetização) no Concelho da Amadora ao concorrente 

classificado em 1.º lugar, LUTHISA – Lusitana de Tratamentos de Higiene, Lda., pelo preço total de 

105.395,28 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 

3. A minuta do contrato, elaborada pela Divisão de Gestão Administrativa e Contratação. 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA E A 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA, NO ÂMBITO DA 

REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS (ÁREA DE ARQUEOLOGIA) – ADITAMENTO. 

Aprovada, por unanimidade. 

O aditamento ao protocolo de cooperação celebrado entre o Município da Amadora e a Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, no âmbito da criação do Campo-Escola de 

Arqueologia. 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A CMA E A ASSOCIAÇÃO DE ARQUEOLOGIA E 

PROTEÇÃO DO PATRIMÓNIO DA AMADORA (ARQA) – RESOLUÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 
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A resolução do Protocolo de Colaboração existente celebrado entre a Câmara Municipal da Amadora e a 

ARQA - Associação de Arqueologia e Proteção do Património da Amadora, ao abrigo do disposto no 

ponto 2. da Cláusula 8.ª do mencionado instrumento jurídico, devendo o teor da presente deliberação 

ser comunicada à aludida associação. 

 

POAPMC – FUNDO DE AUXILIO EUROPEU ÀS PESSOAS MAIS CARENCIADAS- APOIO À CRUZ VERMELHA 

PORTUGUESA. 

Aprovada, por unanimidade. 

Atribuir à Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Amadora, o valor de 70.000,00 €, com vista a 

apoiar na gestão do programa em causa, e com os fundamentos constantes da informação enunciada no 

considerando 6.º da presente proposta. 

 


