
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 2 DE MAIO DE 2019 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta do Contrato de Arrendamento 

Não Habitacional a celebrar ente o Município da Amadora e a Fundação AFID Diferença, 

Fundação de Solidariedade Social, no âmbito do apoio ao movimento associativo e relativo 

à fração sita na Avenida de Aljubarrota, SNP, na freguesia da Venteira. – Contrato de 

Arrendamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Contrato de Arrendamento Não 

Habitacional a celebrar entre o Município da Amadora e a AJPAS, Associação de 

Intervenção Comunitária de Desenvolvimento Social e Saúde, no âmbito do apoio ao 

movimento associativo e relativo à fração sita na Rua António Gabriel de Quadros Ferro n.º 

1 - A e Praceta António Duarte n.º 4 - A, no Casal da Boba. - Contrato de Arrendamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Relatório Final relativo ao Concurso 

Público com Publicação de Anúncio no JOUE para Fornecimento Diário de Refeições, por 

Lotes nas Escolas do Ensino Básico 1.º Ciclo e do Pré-Escolar. 

Foi ainda aprovado a adjudicação do aludido procedimento concursal relativamente aos 

Lotes 1 e 2 ao concorrente Uniself – Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A. e 

aprovado ao abrigo do n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, a minuta de 

contrato a celebrar com a entidade adjudicatária. - Concurso Público com Publicação de 

Anúncio no JOUE para Fornecimento Diário de Refeições, por Lotes nas Escolas do 

Ensino Básico 1.º Ciclo e do Pré-Escolar – 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), e através dos quais autorizou a abertura de procedimento 

concurso público, para celebração de acordo quadro, para a execução da empreitada 

destinada à remodelação de redes de abastecimento de água, ramais de ligação e 

acessórios em diversos locais do Concelho de Oeiras a executar nos anos de 2019 e 2020,  



 

 

 

com o preço base de € 300,059,00, 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, a 

executar no prazo de seiscentos dias. 

Foi ainda aprovado as peças do aludido procedimento, a nomeação do júri do procedimento 

com a respetiva delegação de competências para todos os atos processuais inerentes ao 

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

Contratos Públicos, nomeação do Coordenador de Segurança em Fase de Projeto, bem 

como a nomeação do Gestor do Contrato. – SIMAS – Procedimento Concurso Público, 

para Celebração de Acordo Quadro, para a Execução da Empreitada Destinada à 

Remodelação de Redes de Abastecimento de Água, Ramais de Ligação e Acessórios 

em Diversos Locais do Concelho de Oeiras a Executar nos Anos de 2019 e 2020 - 

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 adjudicação do procedimento 

por concurso público com publicidade internacional, para o fornecimento contínuo de 

combustíveis líquidos e serviços acessórios, através de cartões magnéticos, para a frota 

automóvel dos SIMAS dos municípios de Oeiras e Amadora à entidade BP Portugal – 

Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, S.A. pelo valor de € 239.127,75, acrescidos de 

IVA à taxa legal em vigor, pelo período de quinze meses, com inicio em 1 de junho 2019. 

Foi ainda aprovado a minuta de contrato escrito a celebrar com a entidade adjudicatária, nos 

termos do disposto do n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos. – SIMAS - 

Procedimento por Concurso Público com Publicidade Internacional, para o 

Fornecimento Contínuo de Combustíveis Líquidos e Serviços Acessórios, Através de 

Cartões Magnéticos, para a Frota Automóvel dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e 

Amadora – Adjudicação – Ratificação de Atos. 

 

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, através do qual, autorizou a suspensão do ato de consignação da empreitada 

destinada à substituição da conduta na Estrada da Serra da Mira, na freguesia da Mina de 

Água, no concelho da Amadora, até se encontrarem reunidas todas as condições de inicio  

 



 

 

 

da mesma, designadamente a emissão da licença por parte da Câmara Municipal da 

Amadora, para a realização dos trabalhos na via pública. – SIMAS - Suspensão do Ato de 

Consignação – Ratificação de Ato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 2.ª alteração ao Orçamento de 2019 dos 

SIMAS (PPI, Orçamento das Despesas Correntes e de Capital) no valor de € 621.050,00, 

bem como dar conhecimento do teor da presente deliberação à Assembleia Municipal. – 

SIMAS – 2.ª Alteração Orçamental. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de procedimento concursal comum de 

recrutamento, para constituição de reserva de recrutamento de postos de trabalho da 

carreira de Assistente Operacional, na categoria de Assistente Operacional (área de 

restauração), para a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. - Procedimento Concursal. 

 

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

comum de recrutamento, para ocupação de um posto de trabalho da carreira de Assistente 

Operacional, na categoria de Assistente Operacional (área de higiene e salubridade), para a 

constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado. - Procedimento Concursal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de procedimento concursal comum de 

recrutamento, para ocupação de três postos de trabalho da carreira de Assistente Técnico, 

na categoria de Assistente Técnico (área de biblioteca e documentação), para a constituição 

de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado. - Procedimento Concursal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado remeter à Assembleia Municipal e para 

os efeitos do artigo 95.º do Código do Procedimento Administrativo, a revogação dos atos 

que autorizaram a abertura do procedimento concursal de seleção do titular do cargo de 

Comandante do Gabinete Operacional, aprovado na Reunião de Câmara de 2 de maio de 

2018 através da Proposta n.º 171/2018 e na Sessão de Assembleia Municipal de 29 de 

junho de 2018. - Procedimento Concursal – Revogação. 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a alteração da composição do Júri do 

procedimento de recrutamento para provimento do cargo, de direção intermédia de 1.º grau, 

de Diretor do Departamento de Habitação e Requalificação Urbana da Câmara Municipal da 

Amadora. 

Foi ainda aprovado remeter a presente deliberação à Assembleia Municipal para 

autorização, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, ratificando-se os atos 

praticados pelo júri designado. – Procedimento Concursal – Alteração de Júri.  

 

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 Praceta Raúl Proença, n.º 2, na freguesia de Águas Livres, na 

Amadora. - Reabilita + 08/2019. 

 

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

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

do imóvel sito na Praceta Daniel Filipe, n.º 6, na freguesia de Mina de Água, na Amadora. - 

Reabilita + 12/2019. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição da comparticipação municipal 

no valor de 2.550 €, para a Associação de Socorros Médicos “O Vigilante”, no âmbito do 

protocolo de colaboração celebrado para a prossecução do projeto Linha Municipal de 

Saúde 65+. - Projeto Linha Municipal de Saúde 65+. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, os atos praticados pela Presidente 

e através dos quais manifestou o interesse no desenvolvimento de um projeto CLDS 4-G, 

com intervenção em dois bairros de realojamento – Casal do Silva e Bairro do Zambujal e 

indicou a Cooperativa – Cooperativa de Desenvolvimento Social, como entidade 

coordenadora local da parceria. 

Foi ainda aprovado a designação da Coordenadora Técnica do CLDS 4-G, nos termos do 

n.º 3 do artigo 13.º e artigo 12.º do Anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º da Portaria n.º 

229/2018 de 14 de agosto. - Projeto CLDS 4-G – Ratificação de Atos – Designação de 

Coordenador Técnico. 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição de 8.867,18 € para a AJPAS e 

de 6.388,84 € para a ASSACAM, relativos à 1.ª Tranche da verba de 2019, no âmbito da 

candidatura PT/FAMI/2017/162. - Candidatura PT/FAMI/2017/162. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º do 

Código dos Contratos Públicos, o Relatório Final elaborado pelo Júri no âmbito da 

empreitada denominada “EB1/JI Orlando Gonçalves – Execução de Obra”. 

Foi ainda aprovado a adjudicação do procedimento em causa ao concorrente Optibuilding, 

Lda., com o preço contratual de 247.436,78€ valor acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 

com o prazo de execução de noventa dias, a minuta do contrato, nos termos do n.º 1 do 

artigo 98.º do CCP e nomeado o Gestor do Procedimento. - Empreitada Denominada 

“EB1/JI Orlando Gonçalves – Execução de Obra” – Adjudicação. 

 

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

148.º do Código dos Contratos Públicos, o Relatório Final elaborado pelo Júri no âmbito da 

empreitada denominada “EB1/JI Terra dos Arcos – Execução de Obra”. 

Foi ainda aprovado a adjudicação do procedimento em causa ao concorrente M.L.Moita – 

Sociedade Geral de Construção Civil, Lda., com o preço contratual de 179.980,66 € valor 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com o prazo de execução de noventa dias, a minuta 

do contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP e nomeado o Gestor do 

Procedimento. - Empreitada Denominada “EB1/JI Terra dos Arcos – Execução de Obra” 

– Adjudicação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º do 

Código dos Contratos Públicos, o Relatório Final elaborado pelo Júri no âmbito da 

empreitada denominada “EB1/JI Santos Mattos – Execução de Obra”. 

Foi ainda aprovado a adjudicação do procedimento em causa ao concorrente Optiscope – 

Building Solution Unipessoal, Lda. com o preço contratual de 224.996,00 € valor acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor, com o prazo de execução de noventa dias, a minuta do 

contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP e nomeado o Gestor do Procedimento. - 

Empreitada Denominada “EB1/JI Santos Mattos – Execução de Obra” – Adjudicação. 

 

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

Código dos Contratos Públicos foi aprovado a abertura de Concurso Público para a Execu- 



 

 

 

ção da Empreitada Denominada “Eixos Principais – Pavimentação – Execução de Obra”, 

pelo preço base de € 1.036.490,00, ao qual acrescerá IVA à taxa legal vigente, com o prazo 

máximo de execução de quinhentos e setenta e quatro dias. 

Foi ainda aprovado as peças do procedimento ao abrigo da alínea d) do n.º 1 e n.º 2 do 

artigo 40.º do CCP, a nomeação do júri ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do CCP, delegar no 

júri do procedimento, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º e n.º 1 do artigo 109.º do CCP, as 

competências para proceder à prestação de esclarecimentos solicitados, ao abrigo do 

disposto na alínea a) do n.º 5 do artigo 50.º do CCP, encontrando-se tal delegação 

devidamente plasmada no programa de concurso, de acordo com o exigido na alínea e) do 

n.º 1 do artigo 132.º do CCP e nomeado o Coordenador de Segurança em Obra. - 

Concurso Público para a Execução da Empreitada Denominada “Eixos Principais – 

Pavimentação – Execução de Obra” – Abertura. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a alteração do licenciamento relativo à operação 

de loteamento que consiste na criação de uma cave dentro do polígono de implantação do 

Lote 15 da Rua Samuel Torres de Carvalho, freguesia da Mina de Água, destinada 

exclusivamente para estacionamento, nos termos dos n.ºs 1 e 8 do artigo 27.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro, na atual redação, dando lugar ao aditamento ao alvará de loteamento n.º 12/88, 

mantendo-se tudo o restante anteriormente aprovado e constante do referido alvará de 

loteamento. – Licenciamento Relativo à Operação de Loteamento – Alteração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a manifestação de vontade de integração 

do Município da Amadora na Central Nacional de Compras Municipais, mediante pedido de 

adesão, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 7.º do Regulamento n.º 548/2016 de 2 de 

junho, bem como submeter à Assembleia Municipal para conhecimento, para os efeitos da 

alínea a) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - Central Nacional 

de Compras Municipais – Pedido de Adesão. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório Final elaborado pelo júri no âmbito do 

procedimento aquisitivo para o fornecimento de energia elétrica em diversas instalações do 

Município da Amadora, abastecidas em BTN, BTE e MT. 

 

 



 

 

 

Foi ainda adjudicado o aludido procedimento à EDP Comercial, Comercialização de Energia, 

S.A. (Lotes 1, 2 e 4) e à Endesa Energia, S.A. Sucursal Portugal (Lote 3), no valor total de 

2.925.003,84 € repartido por quatro anos económicos (2019 a 2022) e aprovadas ao abrigo 

do n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, as minutas dos contratos a 

celebrar com as entidades adjudicatárias. - Procedimento Aquisitivo para o 

Fornecimento de Energia Elétrica em Diversas Instalações do Município da Amadora, 

Abastecidas em BTN, BTE e MT – Adjudicação. 

 

 

 


