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ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

 

 

EDITAL 

Número: 05/2020 

 

António Ramos Preto, Presidente da Assembleia Municipal da Amadora, FAZ SABER QUE: 

No uso da competência prevista na alínea b) do n.º 1 do Artigo 30.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

convoca a Assembleia Municipal da Amadora para a 2.ª Sessão Extraordinária de 2020, a ter lugar no 

próximo dia 23 de Abril, pelas 19,30 horas e a realizar através de meio telemático – videoconferência. 

 
Para constar e devidos efeitos se publica este Edital e outros de igual teor nos locais habituais. 

 
Amadora, 13 de abril de 2020 

 
O Presidente 

Assinatura ilegível 

António Ramos Preto 

  

 

 

EDITAL 

Número: 06/2020 

 

António Ramos Preto, Presidente da Assembleia Municipal da Amadora, FAZ SABER QUE: 

Convoca a Assembleia Municipal da Amadora a participar na Sessão Comemorativa do 46.ª Aniversário do 

25 de Abril, a ter lugar no próximo dia 25 de Abril, pelas 15,30 horas, através da Transmissão Online nas 

Plataformas Comunicacionais do Município. 

 
Para constar e devidos efeitos se publica este Edital e outros de igual teor nos locais habituais. 

 

Amadora, 20 de abril de 2020 

 
O Presidente 

Assinatura ilegível 

António Ramos Preto 
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EDITAL 

Número: 07/2020 

 

António Ramos Preto, Presidente da Assembleia Municipal da Amadora, nos termos do n.º 1 do Art.º 56.º 

da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, faz público o teor das deliberações tomadas pela Assembleia Municipal 

da Amadora, na sua 2.ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada 23 de abril de 2020: 

1. Aprovada por maioria a proposta da C.M.A. relativa a “Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de 

Investimentos e Plano de Atividades Municipais) de 2020 – Anos Seguintes - 2.ª Alteração (Proposta n.º 

103/2020)”; 

 

2. Aprovado por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Mapa de Pessoal - Alteração (Proposta n.º 

106/2020)”; 

 

3. Aprovado por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Contrato-Programa a Celebrar com 

Amadora Inovation, E.M. Unipessoal, LDA. (Proposta n.º 109/2020)”; 

 

4. Aprovado por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Projeto de Regulamento – Prémio Crónica 

Jornalística Rogério Rodrigues (Proposta n.º 118/2020)”; 

  

5. Aprovado por unanimidade a proposta da C.M.A. relativa a “Projeto de Regulamento – Prémio 

Literário Orlando Gonçalves (Proposta n.º 119/2020)”; 

 
Amadora, 24 de Abril de 2020 

O Presidente 

Assinatura ilegível 

António Ramos Preto 

 

CÂMARA MUNICIPAL   

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 1 DE ABRIL DE 2020 

INFORMAÇÕES 

A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 

. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 100.354.625,03 €.  
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O Vereador Vítor Ferreira deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 

.Receita relativa a Ocupação de Via Pública – Motivo obras, referente ao mês de fevereiro de 2020, no 

valor de 9.139,05€; 

 

.Receita relativa a Ocupação de Via Pública – Abertura de Valas, referente ao mês de fevereiro de 2020, 

no valor de 543,73€; 

 

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

2020, no valor de 2.070,19€; 

 

.Receita relativa a Plantas - Empresas, referente ao mês de fevereiro de 2020, no valor de 955,47€; 

 

.Receita relativa a Licenças de Utilização – Empresas, referente ao mês de fevereiro de 2020, no valor de 

2.609,97€; 

 

.Receita relativa a Licenças de Utilização – Particulares, referente ao mês de fevereiro de 2020, no valor de 

555,20€; 

 

.Receita relativa a Licenças de Construção e Prorrogações de Prazo – Particulares, referente ao mês de 

fevereiro de 2020, no valor de 2.606,93€; 

 

.Receita relativa a Licenças de Construção e Prorrogações de Prazo – Empresas, referente ao mês de 

fevereiro de 2020, no valor de 10.505,33€; 

 

.Receita relativa a Infraestruturas Urbanísticas – Particulares, referente ao mês de fevereiro de 2020, no 

valor de 5.698,22€; 

 

.Receita relativa a Apreciação de Pedidos – Particulares, referente ao mês de fevereiro de 2020, no valor 

de 1.295,80€; 

 

.Receita relativa a Apreciação de pedidos – Empresas, referente ao mês de fevereiro de 2020, no valor de 

2.095,09€; 

 

.Receita relativa a Abertura de Livros de obra, referente ao mês de fevereiro de 2020, no valor de 25,68€; 

 

.Receita relativa a Dísticos de Estacionamento, referente ao mês de fevereiro de 2020, no valor de 

1.408,74€;  
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.Receita relativa a Inspeção de Elevadores, referente ao mês de fevereiro de 2020, no valor de 28.476,03€; 

 

.Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Instalação de Estabelecimento – Empresas, referente ao 

mês de fevereiro de 2020, no valor de 816,30€; 

 

.Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Instalação de Estabelecimento – Particulares, referente 

ao mês de fevereiro de 2020, no valor de 272,10€; 

  

.Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Modificação de Estabelecimento – Empresas, referente 

ao mês de fevereiro de 2020, no valor de 212,88€; 

 

.Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Modificação de Estabelecimento – Particulares, referente 

ao mês de fevereiro de 2020, no valor de 637,24€; 

 

.Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Ocupação de Espaço Público – Particulares, referente ao 

mês de fevereiro de 2020, no valor de 136,05€; 

 

Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Ocupação de Espaço Público – Empresas, referente ao mês 

de fevereiro de 2020, no valor de 951,00€; 

 

.Receita relativa a Ocupação de Espaço Público e Publicidade, referente ao mês de fevereiro de 2020, no 

valor de 121.266,30€; 

 

.Receita relativa a Táxis, referente ao mês de fevereiro de 2020, no valor de 67,20€; 

 

.Relação de Licença de Alteração, referente ao mês de fevereiro de 2020 (n.º 5); 

 

.Relação de Licença de Demolição, referente ao mês de fevereiro de 2020 (n.º 6); 

 

.Relação de Licença de Ocupação de Via Pública, referente ao mês de fevereiro de 2020 (n.º 7). 

 

A Vereadora Gracieta Filipe deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 

.Receita relativa a Certidões de Particulares, referente ao mês de fevereiro de 2020, no valor de 793,11€; 

 

.Receita relativa a Certidões de Empresas, referente ao mês de fevereiro de 2020, no valor de 374,52€; 

 

.Receita relativa a Fotocópias, referente ao mês de fevereiro de 2020, no valor de 12,85€. 
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DELIBERAÇÕES 

SIMAS – CONCURSO PÚBLICO POR LOTES, PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DO RAMO 

”NÃO VIDA” – 2020/2021 – ADJUDICAÇÃO E MINUTA DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) através dos quais: 

a) Autorizou a adjudicação do procedimento por concurso público por lotes, destinada à aquisição de 

serviços de Seguro do Ramo “Não Vida”, à empresa AIG Europe, S.A. – Sucursal em Portugal, com o prazo 

de 1 (um ano) e pelos seguintes valores. 

Lote 2 – Multirriscos – 89.743,48€ (isento de IVA); 

Lote 3 – Acidentes pessoais em viagem - 2.000,00€ (isento de IVA). 

 

b) Aprovou a minuta do contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 98.º do Código dos Contratos 

Públicos. 

 

SIMAS - CONCURSO PÚBLICO PARA A CELEBRAÇÃO DE ACORDO QUADRO PARA EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS NO CONCELHO DA 

AMADORA – ANOS 2020/ 2021” – ABERTURA- RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) através dos quais: 

a) Autorizou a abertura de procedimento por concurso público para celebração de acordo quadro para a 

execução da empreitada de “Remodelação de Redes de Águas Residuais e Pluviais no concelho da Amadora 

– anos 2020/2021”, pelo preço base de 336.545,00€, acrescido de IVA, a executar no prazo máximo de 360 

(trezentos e sessenta) dias prevendo-se que a mesma decorra entre outubro de 2020 e outubro de 2021, 

com repartição do valor nos termos do 2.º considerando da proposta n.º 135/2020. 

 

b) Aprovou as peças do respetivo procedimento, nomeadamente o programa e caderno de encargos; 

 

c) Nomeou o júri do procedimento com a respetiva delegação de competências neste para todos os atos 

processuais inerentes ao procedimento em causa; 

 

d) Designou como Coordenadora de Segurança em fase de projeto e Gestora do Contrato, a Eng.ª Augusta 

Correia, com delegação dos poderes para adoção de todas as medidas tendentes à boa execução do 
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contrato nos termos do disposto no art. n.º 44 e ss do CPA e n.º 4 do art. 290-A do CCP, e designou como 

substituta nas suas faltas e impedimentos, a Eng.ª Julieta Marques; 

 

e) Aprovou a celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos Contratos 

Públicos. 

 

SIMAS - CONCURSO PÚBLICO PARA A CELEBRAÇÃO DE ACORDO QUADRO PARA EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA DESTINADA À REPARAÇÃO DE COLAPSOS DE COLETORES E RAMAIS, SUBSTITUIÇÃO DE 

TAMPAS E REPARAÇÃO DE CAIXAS DE VISITA, NAS REDES DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS, NO 

CONCELHO DA AMADORA (ANOS DE 2020/2021) – ABERTURA – RATIFICAÇÃO.  

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar 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: 

a) Autorizou a abertura de procedimento concurso público, para celebração de acordo quadro com vista à 

execução da empreitada destinada à reparação de colapsos de coletores e ramais, substituição de tampas e 

reparação de caixas de visita, nas redes de águas residuais e pluviais no Município da Amadora a executar 

nos prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias com o preço base de 343.544,00€, acrescido de IVA, valor a 

suportar pelos SIMAS, enquanto entidade adjudicante, nos termos da alínea j), do nº 1, do art.º 2.º do CIVA 

(inversão do sujeito passivo), a executar entre outubro de 2020 e outubro de 2021 e com repartição de 

verbas nos termos do 1º considerando da proposta n.º 136/2020;  

 

b) Aprovou as peças do procedimento; 

 

c) Nomeou o júri do procedimento com a respetiva delegação de competências para todos os atos 

processuais inerentes ao procedimento em causa; 

 

d) Aprovou a celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos 

Contratos Públicos; 

 

e) Nomeou como gestora do contrato a Eng.ª Augusta Correia e como seu substituto, nas suas faltas e 

impedimentos, a Eng.ª Julieta Marques;  

 

f) Nomeou como coordenador de segurança em fase de projeto, a Engª Isabel Estevão; 
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g) Delegou no Diretor- delegado, ao abrigo do disposto no artigo 44.º do CPA, a competência relativa ao 

ato de liberação de cauções materializado nos ofícios de notificação do cocantratante e da entidade 

bancária e na sequência do definido no relatório de execução do contrato, elaborado pela gestora do 

contrato. 

 

SIMAS - CONCURSO PÚBLICO, COM ADJUDICAÇÃO POR LOTES, DESTINADO AO FORNECIMENTO 

CONTÍNUO DE MATERIAIS DE ARMAZÉM, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES- ABERTURA- 

RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar 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: 

a) Autorizou a abertura de procedimento pré contratual por concurso público, para a adjudicação por 

Lotes, destinado ao fornecimento contínuo de materiais de armazém, pelo prazo de 20 (vinte) meses com o 

preço base de 444.800,00€, acrescido de IVA, com os correspondentes valores parciais para cada lote e 

identificados no 1.º considerando da proposta n.º 137/2020; 

 

b) Aprovou as peças do procedimento, nomeadamente anúncio, programa e caderno de encargos; 

 

c) Nomeou o júri do procedimento com a respetiva delegação de competências para todos os atos 

processuais inerentes ao procedimento em causa; 

 

d) Aprovou a celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos Contratos 

Públicos; 

 

e) Nomeou como gestor do contrato o Sr. Luís Casimiro e como seu substituto, nas suas faltas e 

impedimentos, o respetivo superior hierárquico, com delegação da adoção de todas as medidas 

conducentes à boa execução do contrato; 

 

f) Delegou no Diretor- Delegado o ato de liberação de cauções, materializados nos ofícios de notificação ao 

cocontratante e da entidade bancária, e de acordo com o definido no relatório de execução do contrato, 

elaborado pelo gestor do mesmo. 

 

INSCRIÇÃO DE ATLETAS DE CLUBES DA AMADORA EM COMPETIÇÕES DESPORTIVAS FEDERADAS - 

2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL - 1.ª FASE. 

Aprovada, por unanimidade. 
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A atribuição da comparticipação municipal, à Associação de Atletismo de Lisboa, à Associação de 

Basquetebol, à Associação de Futebol de Lisboa, à Federação de Andebol de Portugal e à Federação 

Portuguesa de Esgrima, no montante total de 12.484,00€, nos termos da Informação n.º 27293, de 20. 

03.2020, do DEDS/GDJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZAÇÃO DOS RECINTOS DESPORTIVOS ESCOLARES PELO MOVIMENTO ASSOCIATIVO DA AMADORA 

2019/2020. 

Aprovada, por unanimidade. 

A atribuição de verba correspondente à 1.ª descentralização da época 2019/2020 para os Agrupamentos de 

Escolas Amadora Oeste, Cardoso Lopes, Fernando Namora, Mães d’Água, Miguel Torga e Pioneiros da 

Aviação Portuguesa, no montante total de 2.550,00€, pela utilização dos recintos desportivos escolares 

pelo movimento associativo desportivo da Amadora, distribuída de acordo com o quadro da Informação n.º 

27878 de 24.03.2020, do DEDS/DD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR LISBOA 2020 “IDADE +” - TEATRO DE IDENTIDADES - COMPARTICIPAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS 

AMIGOS DA ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA. 

Aprovada, por unanimidade. 

A atribuição da verba no valor de 5.471,65€ para a Associação de Amigos da Escola de Teatro e Cinema, 
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entidade parceira da candidatura do POR Lisboa 2020 “Idade +”, e no âmbito do Projeto Teatro de 

Identidades, de acordo com a informação dos serviços melhor identificada no 4.º considerando da proposta 

n.º 140/2020. 

 

ACORDO DE PARCERIA CELEBRADO COM AQK – ASSOCIAÇÃO QUORUM CULTURAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA DANÇA – TRANSFERÊNCIA DE VERBA. 

Aprovada, por unanimidade. 

A atribuição de apoio financeiro à AQK – Associação Quorum Cultural, no valor total de 35.000,00€ em 

2020, nos termos da informação n.º 27581, de 23.03.2020, do DEDS/DIC, permitindo dar continuidade ao 

Acordo de Parceria anteriormente celebrado. 

 

REABILITA + - PROCESSO 01/2020. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. Nos termos da informação n.º 234, de 06.03.2020, do DHRU. 

A candidatura ao REABILITA +, requerida pelo representante legal do proprietário  do imóvel sito na Estrada 

das Águas Livres, n.º 118, na freguesia da Mina de Água, Amadora, de acordo com os seguintes valores: 

– Custo do orçamento da obra: 78.440,00€; 

– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 15.000,00€. 

 

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. 

 

REABILITA + - PROCESSO 07/2020. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. Nos termos da informação n.º 241, de 10.03.2020, do DHRU. 

A candidatura ao REABILITA +, requerida pela administradora de condomínio do imóvel sito no Largo 

Borges Carneiro, n.º 10, na freguesia de Águas Livres, Amadora, de acordo com os seguintes valores: 

– Custo do orçamento da obra: 25.816,30€; 

– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 5.421,42€. 

 

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. 
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REABILITA + - PROCESSO 08/2020. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. Nos termos da informação n.º 228, de 05.03.2020, do DHRU. 

A candidatura ao REABILITA +, requerida pelo representante legal do condomínio do imóvel sito no Largo 

Eugénio dos Santos, n.º 13, na freguesia da Venteira, Amadora, de acordo com os seguintes valores: 

– Custo do orçamento da obra: 10.388,00€; 

– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 2.181,48€. 

 

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. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA “EIXOS PRINCIPAIS – PAVIMENTAÇÃO – EXECUÇÃO” – EMPREITADA N.º 

18/2019 – ALTERAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE ENCARGOS E MINUTA DE ADITAMENTO. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. O reforço da verba cabimentada para o presente ano, no valor de 337.044,10€, montante já com IVA 

incluído, conforme informação n.º 126, de 05.03.2020, do DOM/DAIPEV; 

 

2. Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP, a minuta do aditamento ao contrato celebrado, para que 

este reflita a nova repartição de encargos de empreitada “Eixos Principais – Pavimentação – Execução de 

obra” (empreitada 18/2019). 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA “OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO NO PARQUE HABITACIONAL 

MUNICIPAL” – EMPREITADA 01/DHRU/2020 - ADJUDICAÇÃO E MINUTA DO CONTRATO. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º do CCP, o Relatório Final elaborado pelo Júri do 

concurso; 

 
2. A adjudicação da proposta apresentada pelo concorrente, OMEP – Obras, Medições e Projetos, Lda. com 

o preço contratual de 248.232,84€, valor ao qual acresce I.V.A., à taxa legal em vigor, com o prazo de 

execução de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; 

 

3. A minuta do contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP; 
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4. Nomear como gestora do procedimento a Eng.ª Alice Mitras. 

 

PROGRAMA “APRENDER & BRINCAR” - ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA - ANO LETIVO 2019/2020 – 

DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA ENTIDADES PARCEIRAS – 2.ª TRANCHE. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. A descentralização de verba, correspondente à 2.ª tranche, para as entidades parceiras do Programa 

Aprender & Brincar – Programa de Atividades de Componente de Apoio à Família, no montante total de 

96.960,00€, compreendendo o aumento do valor de 28,00€/criança/mês até ao final do ano letivo, de 

acordo com o quadro da Informação n.º 28746, 06.03.2020, do DEDS-DAFA. 

 

2. Que a presente deliberação fique sujeita a posterior cabimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – ANO LETIVO 2019/2020 – 2.ª 

TRANCHE.  

Aprovada por unanimidade. 

A descentralização da 2.ª tranche da verba para as entidades parceiras (ABCD, Associação de Pais e Amigos 

das Crianças da Mina, Associação de Pais EB1 Artur Martinho Simões, Associação de Pais EB1 Venteira, 

Casal Popular da Damaia, CEBESA, Santa Casa da Misericórdia, SFRAA, Sopro dos Sonhos, Junta de 

Freguesia das Águas Livres e Junta de Freguesia da Falagueira-Venda Nova), no montante total de 

97.500,10€, decorrente dos Contratos de Parceria, no âmbito do Programa de Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC), de acordo com o quadro 5 constante na Informação n.º 26463, de 

17.03.2020, do DEDS/DIE. 
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Quadro 5 – Resumo das verbas a descentralizar, por parceiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – ANO LETIVO 2019/2020 – 3.ª 

TRANCHE.  

Aprovada, por unanimidade. 

A descentralização da 3.ª tranche de verba para as entidades parceiras (ABCD, Associação de Pais e Amigos 

das Crianças da Mina, Associação de Pais EB1 Artur Martinho Simões, Associação de Pais EB1 Venteira, 

Casal Popular da Damaia, CEBESA, Santa Casa da Misericórdia, SFRAA, Sopro dos Sonhos, Junta de 

Freguesia das Águas Livres e Junta de Freguesia da Falagueira-Venda Nova), no montante total de 

96.236,10€, decorrente dos Contratos de Parceria, no âmbito do Programa de Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC), de acordo com o quadro 4 e com os fundamentos constantes na 

Informação n.º 28937, de 27.03.2020, do DEDS/DIE. 
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Quadro 4 – Resumo das verbas a descentralizar, por parceiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPSS GESTORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS – ANO LETIVO 2019/2020 – COMPARTICIPAÇÃO À CEBESA – 

2.ª TRANCHE. 

Aprovada, por unanimidade. 

A atribuição da comparticipação ao Centro de Bem Estar Social da Amadora (CEBESA), no montante total de 

10.954,80€, relativa aos meses de março a julho de 2020, e nos termos constantes da Informação n.º 

28609, de 26.03.2020, do DEDS/DAFA. 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 15 DE ABRIL DE 2020 

INFORMAÇÕES 

A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 

. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 99.911.915,11€. 

 

DELIBERAÇÕES 

PROC. N.º 723-PL/72 (REQ. Nº 22482/20) – REQUERENTE: DIÁLOGOS CONVERGENTES, LDA. - ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO N.º 13/79- ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO. 

Aprovada, por unanimidade. 

A alteração do licenciamento relativo à operação de loteamento que consiste na criação de duas caves 

destinadas exclusivamente a estacionamento do condomínio, dentro do polígono de implantação do 

referido lote APARTHOTEL, sito na Avenida da Quinta Grande, freguesia de Alfragide, de acordo com a 

informação n.º 22482, de 04.03.2020, do DAU/DGU, e 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 13/79, mantendo-se tudo o restante 

anteriormente aprovado e constante do referido alvará de loteamento. 

 

SIMAS - 2.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2020 – PPI, ORÇAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES E DE 

CAPITAL. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. A 2.ª alteração ao Orçamento de 2020 dos SIMAS (PPI, Orçamento das Despesas Correntes e de Capital) 

no valor de 1.080.350,00 € e nos termos da Proposta de Deliberação daqueles serviços e melhor 

identificada no 3.º considerando da proposta n.º 151/2020. 

 

2. Dar conhecimento do teor da presente proposta à Assembleia Municipal. 

 

SIMAS - CTT - CORREIOS DE PORTUGAL - ENCARGOS POSTAIS DE EXPEDIÇÃO DE OBJETOS POSTAIS 

ORIGINÁRIOS NO PRINTING & FINISHING – AUTORIZAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

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 contratação da prestação de serviço e 

encargos postais de expedição de objetos postais originários no Printing & Finishing, com a empresa CTT – 

Correios de Portugal, S. A. pelo prazo de nove meses, a ocorrer até ao final do ano de 2020, pelo valor de 

665.000,00€, isento de IVA. 
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SIMAS - CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DO NOVO 

RESERVATÓRIO DO ALTO DE SANTA CATARINA, NO CONCELHO DE OEIRAS – ABERTURA – RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar 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: 

a) Autorizou a abertura de procedimento por concurso público, para a empreitada destinada à construção 

do novo Reservatório do Alto de Santa Catarina, no Município de Oeiras, pelo prazo de 540 (quinhentos e 

quarenta) dias com o preço base de 2.520.271,25€, acrescido de IVA, valor a suportar pelos SIMAS, 

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

passivo) a afetar nos termos do 1.º considerando da proposta n.º 153/2020; 

 

b) Aprovou as peças do procedimento; 

 

c) Nomeou o júri do procedimento com a respetiva delegação de competências para todos os atos 

processuais inerentes ao procedimento em causa; 

 

d) Aprovou a celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos Contratos 

Públicos; 

 

e) Nomeou como coordenadora de segurança em fase de projeto a Enga. Patricia Matos Ribeiro; 

 

f) Nomeou como gestora do contrato a Enga. Ana Franco, e em sua substituição, nas suas faltas e 

impedimentos, o Senhor Eng.º Luís Amaro, com função de acompanhamento permanente da execução do 

mesmo, em todos os seus aspetos, delegando naquela, ao abrigo do artigo 44.º do Código do Procedimento 

Administrativo, a adoção de todas as medidas conducentes à boa execução do contrato, nomeadamente, 

as necessárias à correção de desvios, defeitos ou outras anomalias, detetadas na sua execução; 

 

g) Delegou no Diretor Delegado, em consonância com o artigo 44.º do CPA, o ato de liberação de cauções, 

materializado nos ofícios de notificação do cocontratante e da entidade bancária, na sequência do definido 

no relatório de execução do contrato, elaborado pela gestora do contrato. 

 

SIMAS - EMPREITADA DE “SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS E RAMAIS EXISTENTES NA AVENIDA CAMILO 

CASTELO BRANCO, RUA ANDRADE CORVO, PRACETA CONDE ARNOSO E RUA TRINDADE COELHO, NA 

FREGUESIA DAS ÁGUAS LIVRES, NO CONCELHO DA AMADORA” - C.P. 19150/2019 - SUSPENSÃO DO ATO 

DE CONSIGNAÇÃO – RATIFICAÇÃO. 
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Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar 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 de substituição de condutas e ramais existentes na Avenida Camilo Castelo 

Branco, Rua Andrade Corvo, Praceta Conde Arnoso e Rua Trindade Coelho, na freguesia das Águas Livres, 

Município da Amadora (CP n.º 19150/2019), até estarem reunidas todas as condições, para o inicio da 

mesma e para a realização dos trabalhos na via pública que não se encontram por ora reunidas e 

decorrente do Estado de Emergência Nacional. 

 

SIMAS - EMPREITADA DE “SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS E RAMAIS EXISTENTES NA AVENIDA EDUARDO 

JORGE E RUAS ADJACENTES, NA FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA, NO CONCELHO DA 

AMADORA” - C.P. 19160/2019 - SUSPENSÃO DO ATO DE CONSIGNAÇÃO – RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar 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 de condutas e ramais existentes na Avenida Eduardo 

Jorge e Ruas Adjacentes, na freguesia da Falagueira-Venda Nova, no concelho da Amadora, (CP 

19160/2019) até se encontrarem reunidas todas as condições para o início da mesma, designadamente, a 

emissão da licença por parte da Câmara Municipal da Amadora, para a realização dos trabalhos na via 

pública. 

 

SIMAS - EMPREITADA DE “SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS E RAMAIS EXISTENTES NA ZMC DA FÁBRICA DAS 

GABARDINES – SUL, FREGUESIA DA VENTEIRA, NO CONCELHO DA AMADORA” - C.P. 19157/2019 - 

SUSPENSÃO DO ATO DE CONSIGNAÇÃO – RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar 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 de condutas e de ramais existentes na ZMC da Fábrica 

das Gabardines – Sul, freguesia da Venteira, no Concelho da Amadora, (CP 19157/2019) até se encontrarem 

reunidas todas as condições para o início da mesma, designadamente, a emissão da licença por parte da 

Câmara Municipal da Amadora, para a realização dos trabalhos na via pública. 
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SIMAS - CONCURSO PÚBLICO, COM PUBLICIDADE INTERNACIONAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DAS INSTALAÇÕES DOS SIMAS, NOS CONCELHOS 

DE OEIRAS E AMADORA – ANOS DE 2020-2023 - ABERTURA – RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar 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: 

a) Autorizou a abertura de procedimento por concurso público com publicidade internacional para a 

aquisição de serviços de “Manutenção dos espaços verdes das instalações dos SIMAS nos Concelhos de 

Oeiras e Amadora – anos de 2020-2023”, pelo preço base de 320.000,00€, acrescidos de IVA, para um 

prazo de execução de 1 (um) ano, prevendo-se a possibilidade de renovação atual nos dois anos seguintes, 

com repartição do valor nos termos do 2.º considerando da proposta n.º 157/2020; 

 

b) Aprovou as peças do respetivo procedimento, nomeadamente o anúncio, o programa e caderno de 

encargos; 

 

c) Nomeou o júri do procedimento com a respetiva delegação de competências neste para todos os atos 

processuais inerentes ao procedimento em causa; 

 

d) Aprovou a celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos 

Contratos Públicos; 

 

e) Designou como Gestora do Contrato, a Eng.ª Ana Franco, e com delegação dos poderes para adoção de 

todas as medidas tendentes à boa execução do contrato nos termos do disposto no art. n.º 44 e ss do CPA e 

n.º 4 do art. 290-A do CCP, sendo seu o substituto, nas faltas e impedimentos, o respetivo superior 

hierárquico; 

 

f) Delegou no Sr. Diretor Delegado o ato de liberação de cauções, materializado nos ofícios de notificações 

do cocontratante e da entidade bancária na sequência do definido no relatório de execução do contrato, a 

elaborar pelo gestor do contrato, de acordo com o disposto nos artigos 44.º e seguintes do CPA. 

 

PROJETO “PASSA A PALAVRA” – COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DO ACORDO DE PARCERIA COM A 

COMUNIDADE VIDA E PAZ. 

Aprovada, por unanimidade. 

A comparticipação municipal, no valor de 15.000€, para o ano de 2020, nos termos do n.º 3, da Cláusula 

Segunda, do referido Acordo de Parceria. 
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AMASENIOR APOIO ALIMENTAR – COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DO 

PROJETO – 1.º TRIMESTRE/2020. 

Aprovada, por unanimidade. 

A comparticipação financeira municipal, no valor global de 34.265,00€ à AFID, SCMA e SFRAA, relativos ao 

1.º trimestre de 2020, no âmbito do Projeto AmaSénior Apoio Alimentar, nos termos do quadro da 

Informação n.º 30183, de 02.04.2020, elaborada pelo DEDS/DIS. 

 
 

 

 

 

 

 

JOGOS JUVENIS ESCOLARES/2020 – APOIO FINANCEIRO. 

Aprovada, por unanimidade. 

A descentralização de verba para os Agrupamentos de Escolas no montante de 4.207,50€ no âmbito da 33.ª 

Edição dos Jogos Juvenis Escolares da Amadora para o ano letivo de 2019/2020, e nos termos do quadro da 

informação n.º 30365, de 02.04.2020, do DEDS/DD. 
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CONCURSO PÚBLICO PARA “CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIO MUNICIPAIS /PARQUE 

ESCOLAR – CARPINTARIAS E PINTURAS” – EMPREITADA N.º 35/2019 - FICHAS DE SEGURANÇA.  

Aprovada, por unanimidade. 

As Fichas de Procedimento de Segurança apresentadas pela adjudicatária, nos termos e para os efeitos do 

disposto no número 2 do artigo 14.º do decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, no âmbito da 

empreitada (35/2019) designada “Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar 

Municipal – Carpintarias e Pinturas”. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA “CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS/PARQUE 

ESCOLAR MUNICIPAL – ELETRICIDADE” – EMPREITADA N.º 53/2019 – ADJUDICAÇÃO E MINUTA DO 

CONTRATO.  

Aprovada, por unanimidade. 

1. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º do CCP, o Relatório Final elaborado pelo Júri do 

concurso; 

 

2. A adjudicação do procedimento à proposta apresentada pelo concorrente Optibuilding, Lda., com o 

preço contratual de 163.799,54€, ao qual acrescerá o valor do I.V.A., à taxa legal em vigor, com o prazo de 

execução de 560 (quinhentos e sessenta) dias. 

 

3. A minuta do contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP; 

 

4. Nomear como gestor do procedimento o Eng.º João Vilares. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA “AVENIDA D. LUÍS I/ENVOLVENTES – EXECUÇÃO DE OBRA” – EMPREITADA N.º 

1/2020 - ADJUDICAÇÃO E MINUTA DO CONTRATO. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 125.º do CCP, o projeto de decisão constante na ata do júri; 

 

2. A adjudicação do procedimento à proposta apresentada pelo concorrente. “Protecnil, Sociedade Técnica 

de Construções, S.A.”, pelo valor de 282.557,22€, ao qual acrescerá o I.V.A. à taxa legal em vigor, com o 

prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias; 

 

3. A minuta do contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP; 
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4. Nomear como gestora do procedimento a Eng.ª Sofia Matos. 

 

REABILITA PLUS - PROCESSO N.º 10/2019. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. Nos termos da informação n.º 283, de 18.03.2020, do DHRU. 

A candidatura ao REABILITA-PLUS, requerida pelo sócio gerente da empresa PMVG-BUSINESS AGENCY, 

UNIPESSOAL, LDA, proprietária do imóvel sito na Rua Aniceto do Rosário, n.ºs 8 a 8 B, na freguesia da 

Falagueira-Venda Nova, Amadora, de acordo com os seguintes valores: 

– Custo do orçamento da obra: 270.339,75€; 

– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 25.000,00€. 

 

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. 

 

REABILITA + - PROCESSO N.º 03/2020. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. Nos termos da informação n.º 310, de 26.03.2020, do DHRU. 

A candidatura ao REABILITA +, requerida pela representante da administração do Condomínio, do imóvel 

sito na Rua Vasco da Gama, n.º 11, na freguesia da Mina de Água, Amadora, de acordo com os seguintes 

valores: 

– Custo do orçamento da obra: 34.577,20€; 

– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 7.261,21€. 

 

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. 

 

REABILITA + - PROCESSO N.º 05/2020. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. Nos termos da informação n.º 299, de 24.03.2020, do DHRU. 

A candidatura ao REABILITA +, requerida pela Administradora do Condomínio, do imóvel sito na Rua Elias 

Garcia, n.º 58, na freguesia de Águas Livres, Amadora, de acordo com os seguintes valores: 

– Custo do orçamento da obra: 17.808,00€; 

– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 3.739,68€. 
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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. 

 

REABILITA + - PROCESSO Nº 09/2020 

Aprovada, por unanimidade. 

1. Nos termos da informação n.º 302, de 24.03.2020, do DHRU. 

A candidatura ao REABILITA +, requerida pela Administradora do Condomínio, do imóvel sito na Avenida da 

República, n.º 7, na freguesia de Águas Livres, Amadora, de acordo com os seguintes valores: 

– Custo do orçamento da obra: 16.154,40€; 

– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 3.392,42€. 

 

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. 

 

REABILITA + - PROCESSO N.º 10/2020. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. Nos termos da informação n.º 275, 16.03.2020, do DHRU.  

A candidatura ao REABILITA +, requerida pela representante do Condomínio, do imóvel sito na Rua de 

Alfornelos n.º 100, na freguesia da Encosta do Sol, Amadora, de acordo com os seguintes valores: 

– Custo do orçamento da obra: 10.594,70€; 

– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 2.224,89€. 

 

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. 

 

REABILITA + - PROCESSO N.º 11/2020. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. Nos termos da informação n.º 281, de 18.03.2020, do DHRU. 

A candidatura ao REABILITA +, requerida pela administradora do Condomínio, do imóvel sito na Rua Jaime 

Cortesão, n.º 22, na freguesia de Encosta do Sol, Amadora, de acordo com os seguintes valores: 

– Custo do orçamento da obra: 22.705,20€; 
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– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 6.811,56€. 

 

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. 

 

REABILITA + - PROCESSO N.º 12/2020. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. Nos termos da informação n.º 294, de 20.03.2020, do DHRU. 

A candidatura ao REABILITA +, requerida pelo Administrador do Condomínio, do imóvel sito na Rua Duarte 

Pacheco Pereira, n.º 37, na freguesia de Águas Livres, Amadora, de acordo com os seguintes valores: 

– Custo do orçamento da obra: 24.720,79€; 

– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 5.191,37€. 

 

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. 

 

REABILITA + - PROCESSO N.º 16/2020. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. Nos termos da informação n.º 273, de 13.03.2020, do DHRU. 

A candidatura ao REABILITA +, requerida pelo administrador do Condomínio, do imóvel sito na Praceta João 

Faria Borda, n.º 1, na freguesia da Falagueira/Venda Nova, Amadora, de acordo com os seguintes valores: 

– Custo do orçamento da obra: 14.310,00€; 

– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 3.005,10€. 

 

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. 

 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE ATIVIDADES 

MUNICIPAIS) E ORÇAMENTO DE 2020 – 5.ª ALTERAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. A 5.ª Alteração permutativa relativa às GOP’S, PPI, PAM e ao Orçamento de Despesa, referente ao ano 

de 2020 e constante da informação n.º 32037, de 14.04.2020, da DF. 
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2. Dar conhecimento do teor da presente proposta à Assembleia Municipal. 

 

COVID-19 – RESPOSTA À CRISE SOCIAL. 

Documento traduzido numa Recomendação à Câmara Municipal e não sujeito a votação. 

 

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 29 DE ABRIL DE 2020 

INFORMAÇÕES 

A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 

. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 98.266.480,57€. 

 

O Vereador Luís Lopes deu conhecimento à Câmara da seguinte informação: 

. Receita relativa a Averbamentos de Alvará de Sepultura, referente ao mês de março de 2020, no valor de 

6,24€. 

 

O Vereador Vítor Ferreira deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 

 

.Receita relativa a Ocupação de via pública – Motivo obras, referente ao mês de março de 2020, no valor 

de 297.687,94€; 

 

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

2020, no valor de 1.091,04€; 

 

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

2020, no valor de 696,199€; 

 

.Receita relativa a Licenças de Utilização – Particulares, referente ao mês de março de 2020, no valor de 

358,54€; 

 

.Receita relativa a Licenças de Utilização – Empresas, referente ao mês de março de 2020, no valor de 

1.079,22 €; 

 

.Receita relativa a Licenças de Construção, Alterações e Prorrogações de Prazo – Particulares, referente ao 

mês de março de 2020, no valor de 10.588,25€; 
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.Receita relativa a Licenças de Construção, Alterações e Prorrogações de Prazo – Empresas, referente ao 

mês de março de 2020, no valor de 16.412,76€; 

 

.Receita relativa a Infraestruturas Urbanísticas – Particulares, referente ao mês de março de 2020, no 

valor de 8.525,25€; 

 

.Receita relativa a Apreciação de Pedidos – Particulares, referente ao mês de março de 2020, no valor de 

1.230,93€; 

 

.Receita relativa a Apreciação de Pedidos – Empresas, referente ao mês de março de 2020, no valor de 

1.543,17€; 

 

.Receita relativa a Abertura de Livros de Obra, referente ao mês de março de 2020, no valor de 17,12€; 

 

.Receita relativa a Dístico de Estacionamento, referente ao mês de março de 2020, no valor de 512,28€;  

 

.Receita relativa a Inspeção de Elevadores - Empresas, referente ao mês de março de 2020, no valor de 

16.239,19€; 

 

.Receita relativa a Táxis, referente ao mês de março de 2020, no valor de 33,60€; 

 

.Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Instalação de Estabelecimento – Empresas, referente ao 

mês de março de 2020, no valor de 272,10€; 

 

.Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Instalação de Estabelecimento – Particulares, referente 

ao mês de março de 2020, no valor de 134,70€; 

  

.Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Modificação de Estabelecimento – Empresas, referente 

ao mês de março de 2020, no valor de 425,76€; 

 

.Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Modificação de Estabelecimento – Particulares, referente 

ao mês de março de 2020, no valor de 425,76€; 

 

.Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Ocupação de Espaço Público – Particulares, referente ao 

mês de março de 2020, no valor de 408,15€; 

 

Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Ocupação de Espaço Público – Empresas, referente ao mês 

de março de 2020, no valor de 952,35€; 
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.Receita relativa a Ocupação de Espaço Público e Publicidade, referente ao mês de março de 2020, no 

valor de 3.508,20€; 

 

Receita relativa a Averbamentos de Ocupação de Espaço Público, referente ao mês de março de 2020, no 

valor de 31,20€; 

 

.Relação de Licenças de Construção, referente ao mês de março de 2020 (n.ºs 9 e 11); 

 

.Relação de Licenças de Alterações, referente ao mês de março de 2020 (n.ºs 8 e 10); 

 

.Relação de Licenças de Utilização, referente ao mês de março de 2020 (n.ºs 6, 8, 9 e 10); 

 

.Relação de Licenças de Fração, referente ao mês de março de 2020 (n.ºs 5 e 7). 

 

A Vereadora Gracieta Filipe deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 

. Receita relativa a Certidões de Particulares, referente ao mês de março de 2020, no valor de 511,71€; 

 

. Receita relativa a Certidões de Empresas, referente ao mês de março de 2020, no valor de 187,68€; 

 

. Receita relativa a Fotocópias, referente ao mês de março de 2020, no valor de 5,35€. 

 

 

DELIBERAÇÕES 

LOTEAMENTO DE INICIATIVA MUNICIPAL “SERRA DE CARENQUE” – PROCESSO GESTUG N.º 32102/20 – 

DISCUSSÃO PÚBLICA. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. A abertura do procedimento de loteamento de iniciativa municipal, referente à parcela de terreno com 

área de 66.407,00 m2, sita na Serra de Carenque, na freguesia da Mina de Água, nos exatos termos e 

parâmetros urbanísticos descritos na informação n.º 102, do DAU, de 15.04.2020, do DAU/DJA. 

 

2. Submeter o nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 7.º do RJUE conjugado com o n.º 1 do 

artigo 89.º do RJIGT, o projeto da operação de loteamento a discussão pública, pelo prazo de 15 dias, a 

publicitar com uma antecedência de 8 dias em Diário da República e a divulgar através da comunicação 

social e no sítio da internet do município. 
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PROTOCOLO RELATIVO AO PLANO DE PORMENOR DO PARQUE URBANO DO NEUDEL – ACIONAMENTO 

DAS GARANTIAS BANCÁRIAS – PROC. N.º 301-PM/01. 

Aprovada, por unanimidade. 

Acionar as garantias prestadas nos termos da Clausula Quarta do protocolo celebrado com a Alpabrantes – 

Planeamento, Desenvolvimento Urbano e Construção S.A., executando as hipotecas incidentes sobre os 

dois imóveis melhor identificados na informação n.º 85, de 03.04.2020, do DAU/DJA. 

 

PROC. N.º 152-PL/95 (REQ. N.º 4883/19) – REQUERENTE: DINIS, LOPES & FROIS, LDA – ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO N.º 1/04 – ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO – APÓS DISCUSSÃO PÚBLICA. 

Aprovada, por maioria. 

As alterações à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 1/04, melhor identificadas no 2.º 

considerando da proposta n.º 178/2020, nos termos do requerimento n.º 4883, de 15.01.2019 efetuado 

pelo requerente Dinis, Lopes & Fróis, Lda. e ao abrigo do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, dando lugar a aditamento ao mencionado alvará de loteamento, e 

posterior comunicação à Conservatória do Registo Predial competente, para efeitos de averbamento ao 

abrigo do n.º 7 do mesmo artigo e diploma legal. 

 

PROC. N.º 314-PL/86 (REQ. N.º 68816/19) – REQUERENTE: JOSÉ MANUEL RODRIGUES LOPES – ALVARÁ 

DE LOTEAMENTO N.º 12/88 – ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO - APÓS DISCUSSÃO PÚBLICA. 

Aprovada, por unanimidade. 

A alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 12/88, melhor identificadas no 2.º 

considerando da proposta n.º 179/2020, nos termos do requerimento n.º 68816, de 09.08.2019, efetuado 

pelo requerente José Manuel Rodrigues Lopes e ao abrigo do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 

de dezembro, na sua atual redação, dando lugar a aditamento ao mencionado alvará de loteamento, e 

posterior comunicação à Conservatória do Registo Predial competente, para efeitos de averbamento ao 

abrigo do n.º 7 do mesmo artigo e diploma legal. 

 

PROC. N.º 137-PL/00 (REQ. N.º 58113/19) – REQUERENTE: MARGARIDA GONÇALVES PAULINO – ALVARÁ 

DE LOTEAMENTO N.º 2/2002 – ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO - APÓS DISCUSSÃO PÚBLICA. 

Aprovada, por unanimidade. 

A alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 02/2002, melhor identificadas no 2.º 

considerando da proposta n.º 180/2020, nos termos do requerimento n.º 58113, de 08.07.2019, efetuado 

pela requerente Margarida Gonçalves Paulino e ao abrigo do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, dando lugar a aditamento ao mencionado alvará de loteamento, e 
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posterior comunicação à Conservatória do Registo Predial competente, para efeitos de averbamento ao 

abrigo do n.º 7 do mesmo artigo e diploma legal. 

 

SIMAS - ABATE/ALIENAÇÃO DE BENS. 

Aprovada, por unanimidade. 

Autorizar o abate/alienação dos bens constantes da listagem anexa à informação dos serviços melhor 

identificada no 1º considerando da proposta n.º 181/2020, no valor de 27.668,39€, totalmente amortizado 

à data de 31.12.2017, nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 266º-A a 266º-C, do Código dos 

Contratos Públicos, em conjugação com o disposto na alínea cc) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, ambos os diplomas na sua atual redação. 

 

SIMAS - CONCURSO PÚBLICO PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS 

MICROSOFT, PELO PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS – ADJUDICAÇÃO E MINUTA DE CONTRATO – RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), através dos quais: 

a) Autorizou a adjudicação do procedimento por concurso público para o fornecimento de licenças de 

utilização de produtos Microsoft (M365E5, M365E3, M365F1, M365E5 Security e ATP) à empresa 

Informática El Corte Inglês, S.A., pelo valor de 474.782,46€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, pelo 

período de 3 (três) anos, a decorrer nos anos de 2020, 2021 e 2022, e cujo montante deverá ser repartido 

em cada um dos anos de execução do contrato, pelo valor de 158.260,82€ acrescido de IVA; 

 

b) Aprovou a minuta do contrato, nos termos do disposto no artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, 

a remeter, após a sua celebração, ao Tribunal de Contas, para efeitos de emissão de visto prévio, nos 

termos dos artigos 318.º da LOE 2020, conjugado com os artigos 46.º e 48.º da Lei da Organização e 

Processo do Tribunal de Contas.  

 

SIMAS - EMPREITADA DE “INSTALAÇÃO/ REMODELAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA 

ZMC BOREL, FREGUESIA DA VENTEIRA, NO CONCELHO DA AMADORA” - CP 19027/2019 – ATO DE 

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS – RATIFICAÇÃO. 

Aprovada, por unanimidade. 

Ratificar o ato praticado pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora, através do qual, ratificou o ato de suspensão dos 

trabalhos da empreitada de Instalação/Remodelação das Redes de Abastecimento de Água da ZMC Borel, 

freguesia da Venteira, no Concelho da Amadora (CP n.º 19027/2019), adjudicada à empresa Mafrágua, LDA, 
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até estarem reunidas todas as condições, para o inicio da mesma e para a realização dos trabalhos na via 

pública que não se encontram por ora reunidas e decorrente do Estado de Emergência nacional. 

 

LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE 65+ - COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO “O VIGILANTE” – 2.º TRIMESTRE. 

Aprovada, por unanimidade. 

A atribuição da comparticipação municipal no valor de 2.260,00€, 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 +, nos termos e para os efeitos da Informação n.º 32290, de 15.04.2020, do 

DEDS/DIS. 

 

REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - MODELO DE EXERCÍCIO DE DIREITOS DOS TITULARES, 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E FAQ’S. 

Aprovada, por unanimidade. 

Nos termos e para os efeitos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 24.º do Regulamento Geral da Proteção de Dados, os 

documentos relativos à política de privacidade, modelo de exercício de direitos dos titulares bem como das 

perguntas frequentes, nos termos da informação n.º 041, de 20.04.2020, do DMTIC/GMF. 

 

ACORDO DE PARCERIA CELEBRADO COM A ARQA NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO DO PATRIMÓNIO 

ARQUEOLÓGICO – APOIO. 

Aprovada, por unanimidade. 

A atribuição de apoio financeiro à ARQA – Associação de Arqueologia e Proteção do Património da 

Amadora, no valor total de 9.050,00€, no âmbito do Acordo de Parceria celebrado entre o Município da 

Amadora e a aludida Associação. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA “OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO NO PARQUE HABITACIONAL 

MUNICIPAL” – EMPREITADA N.º 01/DHRU/2020 - ALTERAÇÃO DE GESTOR DE CONTRATO. 

Aprovada, por unanimidade. 

A substituição da Eng.ª Alice Mitras pelo Eng.º Tiago Oliveira, como gestor do contrato para a empreitada 

número 01/DHRU/2020, denominada “Obras de Conservação e Reparação do Parque Habitacional 

Municipal”, de acordo com a Informação n.º 348, de 21.04.2020, do DHRU/DIUGE. 
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CONCURSO PÚBLICO PARA “RUA ALFREDO SILVA E ENVOLVENTES – EXECUÇÃO DE OBRA” - EMPREITADA 

N.º 49/2019 – FICHAS DE SEGURANÇA. 

Aprovada, por unanimidade. 

As Fichas de Procedimento de Segurança apresentadas pela adjudicatária, nos termos e para os efeitos do 

disposto no número 2 do artigo 14.º do decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, no âmbito da 

empreitada (49/2019) designada “Rua Alfredo Silva e Envolventes – Execução de Obra”. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA “RUA 9 DE ABRIL, RUA LUÍS GOMES, AV. CARDOSO LOPES E ENVOLVENTES – 

EXECUÇÃO DE OBRA” – EMPREITADA N.º 61/2019 - ADJUDICAÇÃO E MINUTA DO CONTRATO. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º do CCP, o Relatório Final elaborado pelo Júri do 

concurso; 

 
2. A adjudicação do procedimento às propostas apresentada pelo concorrente Armando Cunha, S.A., com o 

preço contratual de 269.962,40€, valor ao qual acresce I.V.A., à taxa legal em vigor, com o prazo de 

execução de 120 (cento e vinte) dias. 

 

3. A minuta do contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP; 

 

4. Nomear como gestora do procedimento a Eng.ª Ana Sofia Matos. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA “PARQUES INFANTIS – EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO” – EMPREITADA 62/2019 - ADJUDICAÇÃO E MINUTA DO CONTRATO. 

Aprovada, por unanimidade. 

1. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º do CCP, o Relatório Final elaborado pelo Júri do 

concurso; 

 

2. A adjudicação do procedimento às propostas apresentada pelo concorrente Play Planet, Mobiliário 

Urbano, Construção e Paisagismo, Lda., com o preço contratual de 372.239,90€, valor ao qual acresce 

I.V.A., à taxa legal em vigor, com o prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

3. A minuta do contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP; 

 

4. Nomear como gestora do contrato a Eng.ª Clara Reis. 
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CONTRATO DE PLANEAMENTO RELATIVO A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA ÁREA 

EMPRESARIAL/CAMPUS DE EMPRESAS – FALAGUEIRA/VENDA NOVA. 

Aprovada, por maioria. 

1. Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 79.º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, a celebração do contrato de planeamento. 

 

2. Submeter a discussão pública, a minuta de contrato bem como a deliberação que venha a ser tomada 

sobre a respetiva proposta, nos termos do disposto nos artigos 81.º, n.º 3 e 89.º, n.º 1, ambos do RJIGT, 

pelo prazo mínimo de 10 dias. 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARA DE 30 DE ABRIL DE 2020 

DELIBERAÇÕES 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2019. 

Aprovada, por maioria. 

1. Nos termos e ao abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua 

atual redação, os documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2019; 

 

2. Submeter à Assembleia Municipal os referidos documentos de prestação de contas, para competente 

aprovação, nos termos do disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, na sua atual redação. 

 

INVENTÁRIO DE BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS – ANO 2019. 

Aprovada, por maioria. 

1. Nos termos e ao abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua 

atual redação, o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais, e anexos à proposta n.º 

174/2020. 

 

2. Submeter à Assembleia Municipal a presente deliberação, para competente apreciação, atento o vertido 

na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação. 

 

 

 

 

 

 
 
 


