
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 19 DE JUNHO DE 2019 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um voto de pesar pelo falecimento de Ruben de 

Carvalho, que era residente na Amadora e a sua vida foi dedicada à militância política, e foi 

um homem da cultura, melómano e das letras e um cidadão da Amadora e do Mundo. 

Desde muito jovem teve intervenção ativa na luta anti-fascista e aderiu ao Partido 

Comunista Português em 1970. 

Desempenhou várias funções em diversos órgãos de comunicação social, em que se 

destacam, «O Século», «Vida Mundial», «Seara Nova», «Noticias da Amadora», «O Diário», 

«Diário de Lisboa», «Século Ilustrado», «Contraste», «JL», «O Militante», «Politika», 

«História», «Vida Mundial» (nova série), «A Capital», «Expresso», «Diário de Noticias», 

comentador da SIC Noticias, na rádio local «Telefonia de Lisboa», membro do Conselho de 

Opinião da RTP, produziu o programa «Crónicas da Idade Mídia» e participou no programa 

«Os Radicais Livres» na Antena 1. 

Foi deputado na Assembleia da República, Vereador nas Câmaras Municipais de Setúbal e 

de Lisboa. 

Destacou-se como membro da Comissão Executiva das comemorações do 25.º Aniversário 

do 25 de Abril nomeado pelo Presidente da República. 

Escreveu diversos livros e produziu discos e espetáculos, e foi um homem que ao longo da 

sua vida, se empenhou na luta pela liberdade e democracia. – Voto de Pesar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alteração à minuta do Acordo de 

Colaboração, a celebrar entre o Ministério da Educação e o Município da Amadora, no 

âmbito de obras de requalificação e modernização das instalações na Escola Básica 2/3 de 

Alfornelos. - Acordo de Colaboração – Alteração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 

190,00 ao Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa para a deslocação a 

Bona, no âmbito da declaração de intenções celebrada entre a ANQEP e o Instituto Federal  

 



 

 

 

para a Educação e Formação Profissional – BIBB. – Educação e Formação Profissional – 

Apoio. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição de um prémio no valor de € 

1.000,00 ao Agrupamento de Escolas Amadora Oeste, relativo à eleição do Melhor Stand 

2019, no âmbito da iniciativa AmadoraEduca. - Melhor Stand 2019. 

 

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) e através dos quais autorizou a abertura de procedimento por 

concurso público com vista à empreitada destinada à remodelação de redes de drenagem 

de águas residuais domésticas e pluviais, nas pracetas de Damão e de Goa, freguesia da 

Venteira, concelho da Amadora, pelo preço base de €196.629,00, acrescido de IVA, valor a 

suportar pelo SIMAS, enquanto entidade adjudicante, nos termos da alínea j), do n.º 1 do 

artigo 2.º do CIVA (inversão do sujeito passivo), a executar no prazo máximo de 240 dias, 

prevendo-se que a mesma decorra entre 2019 e 2020, aprovou as peças do respetivo 

procedimento, nomeou o júri do procedimento e a respetiva delegação de competências 

neste para todos os atos processuais inerentes ao procedimento em causa, aprovou a 

celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos 

Contratos Públicos, nomeou o Coordenador de Segurança em fase de projeto e o Gestor do 

Contrato. – SIMAS - Procedimento por Concurso Público com Vista à Empreitada 

Destinada à Remodelação de Redes de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e 

Pluviais, nas Pracetas de Damão e de Goa, Freguesia da Venteira, Concelho da 

Amadora – Abertura – Ratificação de Atos. 

 

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) e através dos quais autorizou a abertura de procedimento por 

concurso público com vista a celebração de acordo quadro para a execução da empreitada 

destinada a trabalhos gerais de manutenção de infraestruturas de abastecimentos de água - 

acessórios, ramais, caixas e outros, no concelho da Amadora, para o ano de 2020, pelo 

preço base de € 216.000,00, acrescido de IVA, valor a suportar pelos SIMAS, enquanto 

entidade adjudicante, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 2.º do CIVA (inversão do su- 

 



 

 

 

jeito passivo), a executar no prazo máximo de 365 dias, prevendo-se que a mesma decorra 

integralmente no ano de 2020, foram aprovadas as peças do respetivo procedimento, 

nomeou o júri do procedimento e a respetiva delegação de competências para todos os atos 

processuais inerentes ao procedimento em causa, aprovou a celebração de contrato escrito 

nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos Contratos Públicos, nomeou a 

Coordenadora de Segurança em fase de projeto e designou a Gestora do Contrato. – 

SIMAS – Procedimento por Concurso Público com Vista a Celebração de Acordo 

Quadro para a Execução da Empreitada Destinada a Trabalhos Gerais de Manutenção 

de Infraestruturas de Abastecimentos de Água - Acessórios, Ramais, Caixas e Outros, 

no Concelho da Amadora, para Ano de 2020 – Abertura – Ratificação de Atos. 

 

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) e através dos quais autorizou a abertura de procedimento por 

concurso público para a empreitada destinada à remodelação de redes de drenagem de 

águas residuais domésticas e pluviais, na Rua de Angola e Praceta de Diu, na freguesia da 

Venteira, no concelho da Amadora executar nos anos de 2019 e 2020, com o preço base € 

226.278,00, acrescido de IVA, valor a suportar pelos SIMAS, enquanto entidade adjudicante, 

nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 2.º do CIVA (inversão do sujeito passivo), a 

executar no prazo máximo de 240 dias, aprovou as peças do procedimento, nomeou o júri 

do procedimento com a respetiva delegação de competências para todos os atos 

processuais ao mesmo, aprovou a celebração de contrato escrito nos termos do disposto no 

artigo 94.º do Código dos Contratos Públicos, nomeou o Coordenador de Segurança em 

Fase de Projeto e o Gestor do Contrato. – SIMAS - Procedimento por Concurso Público 

para a Empreitada Destinada à Remodelação de Redes de Drenagem de Águas 

Residuais Domésticas e Pluviais, na Rua de Angola e Praceta de Diu, na Freguesia da 

Venteira, no Concelho da Amadora Executar nos Anos de 2019 e 2020 – Abertura – 

Ratificação de Atos. 

 

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) e através dos quais, autorizou a abertura de procedimento por 

concurso público, tendo em vista a celebração de acordo quadro para execução da emprei- 

 



 

 

 

tada de remodelação de redes de águas residuais e pluviais no concelho da Amadora, com 

o preço base de € 350.000.00, acrescido de IVA, valor a suportar pelos SIMAS, enquanto 

entidade adjudicante, nos termos da alínea j) do n.º 1, do artigo 2.º do CIVA (inversão do 

sujeito passivo), a executar no prazo máximo de 360 dias, prevendo-se que a mesma 

decorra entre outubro de 2019 e outubro de 2020, aprovou as peças do procedimento, 

nomeou o júri do procedimento com a respetiva delegação de competências para todos 

processuais inerentes ao mesmo, aprovou a celebração de contrato escrito nos termos do 

disposto no artigo 94.º do Código dos Contratos Públicos, nomeou o Coordenador de 

Segurança em Fase de Projeto e nomeou a Gestora do Contrato. – SIMAS - Procedimento 

por Concurso Público, tendo em Vista a Celebração de Acordo Quadro para Execução 

da Empreitada de Remodelação de Redes de Águas Residuais e Pluviais no Concelho 

da Amadora – Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a segunda revisão de preços, apresentada pelo 

cocontratante Norcep Construções S.A., no montante de € 25.358,17, acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor e no âmbito da empreitada de Construção do Novo Edifício dos Serviços 

Técnicos dos SIMAS de Oeiras e Amadora, em Leceia, Oeiras. – SIMAS – Revisão de 

Preços. 

 

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

Administração dos SIMAS através do qual autorizou a suspensão dos trabalhos da 

empreitada adjudicada à empreitada adjudicada à empresa Olico Lda., e destinada à 

“Substituição das Redes de Saneamento no Alto da Barra em Oeiras – 2.ª Fase”, até que 

sejam colocadas em prática as ações necessárias para repor as condições de segurança na 

execução dos trabalhos de movimentação de terras no local, e consequentemente, 

asseguradas todas as necessárias condições de segurança para que a mesma possa 

prosseguir. – SIMAS - Suspensão dos Trabalhos – Ratificação de Ato. 

 

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) e através dos quais retificou os erros e omissões das peças de 

concurso, designadamente no que se refere à introdução no Capítulo 2 – Caixas de 

visita/ramal, o “Fornecimento e assentamento de câmara de visita para Coletores Domés- 

 



 

 

 

ticos com DN <1.25, de altura variável”, o preço base do procedimento para 228.529,95 €, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, valor a suportar pelos SIMAS, enquanto entidade 

adjudicante, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 2.º do CIVA (inversão do sujeito 

passivo), a desenvolver nos anos 2019 e 2020, bem como o prazo para apresentação das 

propostas pelos concorrentes. – SIMAS - Retificação de Erros e Omissões das Peças de 

Concurso – Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a revisão de preços, apresentada pela 

empresa Construbuild - Services, Lda., no montante de € 5.982,54, acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, e no âmbito da empreitada destinada à substituição da conduta adutora da 

Figueirinha, na Rua Engenheiro Álvaro Roquete, no concelho de Oeiras. – SIMAS - 

Empreitada Destinada à Substituição da Conduta Adutora da Figueirinha, na Rua 

Engenheiro Álvaro Roquete, no Concelho de Oeiras – Revisão de Preços. 

 

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 (SIMAS) e através do qual autorizou a qualificação, no âmbito do procedimento 

por concurso limitado por prévia qualificação para aquisição de serviços destinados à 

substituição de 8.000 contadores DN15, durante o ano de 2019, das empresas Gasfomento 

– Sistemas e Instalações de Gás, S.A e a Construbuild – Services, Lda. – SIMAS - 

Procedimento por Concurso Limitado por Prévia Qualificação para Aquisição de 

Serviços Destinados à Substituição de 8.000 Contadores DN15, Durante o Ano de 

2019 – Ratificação de Ato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado aplicar a um trabalhador desta Autarquia 

a sanção disciplinar de suspensão pelo período de 20 dias, nos termos e para os efeitos do 

artigo 186.º e n.ºs 3 e 4 do artigo 181.º ambos da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas (Lei n.º 35/2014 de 20 de junho), por violação dos deveres de zelo, obediência, 

lealdade e de pontualidade. – Procedimento Disciplinar. 

 

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

Programa Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de Administrador do 

Condomínio do imóvel sito na Rua Irene Lisboa, n.º 27, na freguesia da Encosta do Sol, na 

Amadora. - Reabilita + 11/2019. 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação das obras, no âmbito 

do Programa Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de Administrador do 

Condomínio do imóvel sito na Avenida Conde Castro Guimarães, n.º 26, na freguesia da 

Venteira, na Amadora. - Reabilita + 21/2019. 

 

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

Programa Reabilita + requerida por uma requerente, na qualidade de Administradora do 

Condomínio do imóvel sito na Rua 17 de Setembro, n.º 49, na freguesia da Mina de Água, 

na Amadora. - Reabilita + 25/2019. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação das obras, no âmbito 

do Programa Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de Administrador do 

Condomínio do imóvel sito no Largo Diogo Casais, n.º 2 A a 2 C, na freguesia da Venteira, 

na Amadora. - Reabilita + 26/2019. 

 

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

Programa Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de Administrador do 

Condomínio do imóvel sito na Rua Dona Filipa de Lencastre, n.º 1, 3 e 5 na freguesia da 

Venteira, na Amadora. - Reabilita + 27/2019. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação das obras, no âmbito 

do Programa Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de Administrador do 

Condomínio do imóvel sito na Rua António Nobre, n.º 9, e Praceta Dr. António Macedo, n.º 8 

e 8-A, na freguesia da Mina de Água, na Amadora. - Reabilita + 29/2019. 

 

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

Regulamento Reabilita Plus requerida por uma requerente, na qualidade de Administradora 

do Condomínio do imóvel sito na Rua Dr. António José de Almeida, n.º 35, na freguesia da 

Falagueira-Venda Nova, na Amadora. - Reabilita Plus 07/2018. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação das obras, no âmbito 

do Regulamento Reabilita Plus requerida por um requerente, na qualidade de Administrador 

do Condomínio do imóvel sito na Avenida D. Pedro V, n.º 15, na freguesia de Água Livres, 

na Amadora. - Reabilita Plus 02/2019. 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de Acordo de Parceria a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Coop Linque, bem como a comparticipação municipal, no valor 

de 5.500,00 € para o ano de 2019 nos termos da Cláusula Quinta do supramencionado 

Acordo. 

O Acordo em causa, tem por objeto a prestação de serviços de saúde e de carácter social, a 

residentes no município da Amadora. - Acordo de Parceria. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura do concurso público para a 

aquisição de serviços de Realização de Espetáculos e de Serviços Técnicos de 

Luminotecnia (Robótica), Sonoplastia, Multimédia, Audiovisuais, Maquinaria de Cena e 

Manutenção de Equipamentos para o Cineteatro D. João V e Auditório da Biblioteca 

Municipal Fernando Piteira Santos, com o preço base (máximo de € 155.628,00, acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. 

Foi ainda aprovado as peças do aludido procedimento concursal, nomeadamente, anúncio, 

programa e respetivo caderno de encargos, a composição do júri nos termos do disposto no 

n.º 1 do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, delegação no júri as competências 

para a realização da audiência prévia dos concorrentes e para a prestação de 

esclarecimentos, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 69.º do Código dos Contratos 

Públicos e designou para os efeitos do artigo 290.º - A do Código dos Contratos Públicos, o 

gestor do Contrato. - Concurso Público para a Aquisição de Serviços de Realização de 

Espetáculos e de Serviços Técnicos de Luminotecnia (Robótica), Sonoplastia, 

Multimédia, Audiovisuais, Maquinaria de Cena e Manutenção de Equipamentos para o 

Cineteatro D. João V e Auditório da Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos – 

Abertura. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atualização das Fichas de Procedimento de 

Segurança apresentadas pela adjudicatária, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 

2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, no âmbito da Empreitada 

2/2019 designada “EB1/JI Terra dos Arcos – Execução de Obra”. - Fichas de 

Procedimento de Segurança. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 

148.º do CCP, o Relatório Final elaborado pelo Júri do Concurso relativo à empreitada n.º 

7/2019 denominada “Execução de Obras em Arruamentos Diversos”. 



 

 

 

Foi ainda aprovado a adjudicação do procedimento à proposta apresentada pela Magoflor, 

Jardins do Magoito, Lda., com o preço contratual de 198.040,54€, valor acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor, com o prazo de execução de 120 dias, a minuta do contrato, nos termos 

do n.º 1 do artigo 98.º do CCP e nomeado o gestor do procedimento. - Empreitada n.º 

7/2019 Denominada “Execução de Obras em Arruamentos Diversos” – Adjudicação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 36.º do 

Código dos Contratos Públicos a abertura de Concurso Público para a Empreitada 

Designada “Sinalização Horizontal 2019/2020/2021 – Lote 1: Zona norte e Lote 2: Zona Sul”, 

pelo preço base de 475.000,00€, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, com o prazo 

máximo de execução 630 dias, as peças do procedimento supramencionado ao abrigo da 

alínea b) do n.º 1 e 2 do artigo 40.º do CCP, a nomeação do júri ao abrigo do n.º 1 do artigo 

67.º do CCP, bem como delegar no júri do procedimento, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º 

e no n.º 1 do artigo 109.º do mesmo e as competências para decidir relativamente ao pedido 

fundamentado de qualquer interessado que tenha adquirido as peças do procedimento para 

prorrogação do prazo para apresentação das propostas, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n.º 3 do artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos e nomeou o Coordenador 

de Segurança em Obra. - Concurso Público para a Empreitada Designada “Sinalização 

Horizontal 2019/2020/2021 – Lote 1: Zona norte e Lote 2: Zona Sul” – Abertura. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta do protocolo, que estabelece a 

alteração ao Anexo I ao Contrato de Concessão para a distribuição de energia elétrica em 

baixa tensão, celebrado entre o Município da Amadora e a EDP Distribuição – Energia, S.A., 

em 22 de maio de 2001. 

Foi ainda deliberado submeter, ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e para os 

efeitos previstos na alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, na sua atual redação, a presente proposta à Assembleia Municipal para 

autorização da alteração ao contrato de concessão celebrado. – Protocolo - Contrato de 

Concessão – Alteração. 

 

No âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências – Contrato de 

Educação e Formação Municipal com o n.º 550/2015, publicado no Diário da República em  

28.07.2015, foi aprovado a transferência para os Agrupamentos de Escolas do Município no 

valor total de € 116.413,00. - Agrupamentos de Escolas do Município. 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 36.º do 

Código dos Contratos Públicos a abertura de concurso público para a empreitada designada 

“Jardim Central da Buraca – Execução de Obra de Recuperação do Parque”, pelo preço 

base de 235.687,90 €, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, com o prazo máximo de 

execução de 210 dias, as peças do procedimento supra identificado ao abrigo da alínea b) 

do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do Código dos Contratos Públicos, a nomeação do júri ao 

abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do CCP.  

Foi ainda aprovado delegar no júri do procedimento, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º e no 

n.º 1 do artigo 109.º do mesmo e as competências para decidir relativamente ao pedido 

fundamentado de qualquer interessado que tenha adquirido as peças do procedimento para 

prorrogação do prazo para apresentação das propostas, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n.º 3 do artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos e nomeado o 

Coordenador de Segurança em Obra - Concurso Público para a Empreitada Designada 

“Jardim Central da Buraca – Execução de Obra de Recuperação do Parque” – 

Abertura. 

 


