
 1

ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

 
 
EDITAL 
Número: 05/2021 
 
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 2021, 
a ter lugar no próximo dia 8 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, 26 de março de 2021  
 

O Presidente  
Assinatura ilegível 

António Ramos Preto 
 

CÂMARA MUNICIPAL   
 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 3 DE MARÇO DE 2021 
INFORMAÇÕES 
A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 101.100.358,60€. 
 
VOTO DE LOUVOR A JOSÉ MELO E SILVA. 
Aprovado, por unanimidade. 
 

DELIBERAÇÕES 
PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS – 2021-2030 – PMDFCI. 
Aprovada, por unanimidade. 
Submeter à Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I da Lei 
75/2013 de 12 de setembro, na sua mais recente versão e para os efeitos do n.º 10 do artigo 4.º do 
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Despacho n.º 443-A/2018 de 9 de janeiro, na sua última redação dada pelo Despacho 1222-B/2018 
de 2 de fevereiro, o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios da Amadora 2021/2030, 
e de acordo com os pressupostos descritos na informação n.º 10, de 16.02.2021, do SMPC. 
 
SIMAS - CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS – “RAMO NÃO VIDA” 
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), através dos quais: 
1. Aprovou a abertura de procedimento por concurso público, para a prestação de serviços de 
seguros do ramo não vida”, Seguros Multirriscos, Acidentes Pessoais Viagem e Responsabilidade civil 
de exploração (incluindo laboração de  máquinas), pelo preço base de 429.250,00€, isento de IVA, 
com o prazo de execução de 20 (vinte) meses, com inicio em 1 de maio de 2021 e termo em 31 de 
dezembro de 2022, cujo valor será afeto do seguinte modo:   
Ano 2021/2022 – prémio total 249.900,00€ (12 meses); 
Ano 2022 – prémio total 179.350,00€ (8 meses). 
 
2. Aprovou as peças do respetivo procedimento, designadamente respetivo Programa e Caderno de 
Encargos. 
 
3. Nomeou o júri do procedimento com a respetiva delegação de competências para todos os atos 
processuais inerentes ao mesmo. 
 
4. Aprovou a celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos 
Contratos Públicos. 
 
5. Designou como gestores do contrato a Dra. Ana Cunha (Responsabilidade Civil de Exploração 
incluindo laboração de máquinas) e a Sra. Mónica Simões (Seguro Multirriscos e Acidentes de 
Viagem), com delegação para adoção de todas as medidas conducentes à boa execução do contrato, 
as quais serão substituídas, nas suas faltas e impedimentos, pelos respetivos superiores hierárquicos. 
 
6. Delegou no Senhor 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. 
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SIMAS - CONCURSO PÚBLICO PARA A CELEBRAÇÃO DE ACORDO QUADRO, DESTINADO À 
EXECUÇÃO DE EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS NO 
CONCELHO DE OEIRAS – ANOS 2021/2022. – 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 e através dos quais: 
a) Adjudicou o procedimento identificado no 1.º considerando da proposta n.º 164/2021, à empresa 
Mafrágua, Lda., pelo valor de 562.048,63€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, valor suportado 
pelos SIMAS, enquanto entidade adjudicante, nos termos da alínea j), do n.º 1, do artigo 2.º do CIVA 
(inversão do sujeito passivo), com o prazo de execução de 2 (dois) anos, a decorrer entre 2021 e 
2022; 

 
b) Aprovou a minuta do contrato escrito, nos termos do artigo 98.º do Código dos Contratos 
Públicos; 

 
c) Nomeou como Coordenador de Segurança em fase de obra e como Diretor de Fiscalização da 
mesma, o Eng. Rui Gomes Gamboa; 

 
d) Delegou no Diretor-delegado, 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 pelo gestor, conforme o disposto nos artigos 44.º e seguintes do 
CPA. 
 
SIMAS - PROTOCOLO DE EXPLORAÇÃO INTERMUNICIPAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA À ZONA NORTE DO CONCELHO DA AMADORA E ZONAS CONFINANTES DO CONCELHO DE 
SINTRA - REVOGAÇÃO PARCIAL E 1.º ADITAMENTO. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. Aprovar, nos termos e ao abrigo das alíneas ee) e qq) do n.º 1 do artigo 33.º do da Lei n.º 75/2013 
de 12 de setembro na sua última redação: 
a) A transferência da responsabilidade de gestão e exploração da Central Sobrepressora de Casal de 
Cambra, sita na freguesia da Mina de Água, Concelho da Amadora, para os Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento de Sintra; 
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b) A transferência da responsabilidade pela assunção, em exclusivo, por parte daqueles serviços 
municipalizados, dos encargos inerentes à gestão e exploração, nomeadamente com os custos de 
operação, manutenção, telegestão e eletricidade e de acordo com o princípio da exclusividade 
territorial, previso no art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 194/2009 de 20 de março, na sua atual redação. 
 
2. Aprovar a revogação parcial do disposto no Protocolo de Exploração Intermunicipal do Sistema 
de Abastecimento de Água à Zona Norte do concelho da Amadora e Zonas Confinantes do Concelho 
de Sintra, em tudo o que diga respeito à atribuição aos SIMAS da responsabilidade pela exploração 
e Gestão da Central Sobrepressora de Casal de Cambra, sita na freguesia da Mina de Água, 
concelho da Amadora, aprovado pela deliberação do Conselho de Administração dos Serviços de 
Águas e Saneamento de Oeiras, em 06.09.1993, mantendo-se em vigor todo o restante clausulado 
e que não seja contrario ao fim da presente revogação. 
 
3. Aprovar a minuta do 1.º Aditamento ao Protocolo de Exploração Intermunicipal do Sistema de 
Abastecimento de Água à Zona Norte do concelho da Amadora e Zonas Confinantes do concelho de 
Sintra, a celebrar entre os Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 
Oeiras e Amadora e os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra, relativo à 
responsabilidade pela gestão e exploração da Estação Sobrepressora de Casal de Cambra. 
 
ACORDO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DA AMADORA E A COOP LINQUE NO 
ÂMBITO DO PROJETO APOIO AO CUIDADOR - COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL. 
Aprovada, por unanimidade. 
A comparticipação municipal, no valor de 5.000€, para o ano de 2021, nos termos da Cláusula 
Quinta, do referido Acordo de Parceria e da Informação n.º 15888, de 18.02.2021, do DEDS/DIS. 
 
ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS PARA O ACERVO DO MUSEU MUNICIPAL DE 
ARQUEOLOGIA. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. Aceitar nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na sua atual redação, a doação de bens móveis a favor do Município da Amadora, 
elencados na listagem constante da informação n.º 15603, de 18.02.2021, do DEDS/DIC. 
 
2. A minuta do contrato de doação de bens móveis, a celebrar entre o Senhor António da Fonseca 
Caldeira Cabral e o Município da Amadora. 
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ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR COM O CLUBE PORTUGUÊS DE BANDA DESENHADA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA BANDA DESENHADA 2021. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. A minuta de Acordo de Parceria para o Desenvolvimento da Banda Desenhada, em anexo, a 
celebrar entre o Município da Amadora e o Clube Português de Banda Desenhada (CPBD), de acordo 
com a informação n.º 17081, de 23.02.2021, do DEDS/DIC. 
 
2. A atribuição de apoio financeiro ao Clube Português de Banda Desenhada no valor total de 
4.000,00€ em 2021, nos termos e para os efeitos da Cláusula 2.ª do aludido Acordo de Parceria. 
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CONCURSO PÚBLICO PARA “CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS/PARQUE 
ESCOLAR MUNICIPAL - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE COBERTURAS” – EMPREITADA N.º 12/2021 - 
ABERTURA. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. Nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 36.º do CCP, a abertura de concurso público para a 
empreitada designada “Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar 
Municipal-Limpeza e Conservação de Coberturas” (processo 12/2021), pelo preço base de 
197.718,50€, ao qual acresce o I.V.A. à taxa legal em vigor, com o prazo máximo de execução de 364 
(trezentos e sessenta e quatro) dias; 
 
2. Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do CCP, as peças do procedimento acima 
identificado, onde se incluí a minuta do respetivo anúncio; 
 
3. Aprovar, ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do CCP, a nomeação do júri, nos termos da Informação 
n.º 176, de 23.02.2021, do DOM/DME; 
 
4. Delegar no júri do presente procedimento, nos termos do vertido no n.º 2 do artigo 69.º e no n.º 1 
do artigo 109.º do CCP, e atendendo à dinâmica própria de um procedimento deste tipo, às questões 
técnicas das peças do procedimento relacionadas com a obra colocada a concurso e aos curtos e 
rígidos prazos do mencionado diploma legal, 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), bem como 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 número 3 do artigo 64.º do CCP. 
 
5. Nomear como Coordenador de Segurança em Obra, a Dra. Ana Ferreira. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA “CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS/PARQUE 
ESCOLAR MUNICIPAL - OBRAS DIVERSAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURAS” – EMPREITADA N.º 
13/2021 – ABERTURA. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. Nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 36.º do CCP, a abertura de concurso público para a 
empreitada designada Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal 
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– Obras Diversas de Impermeabilização e Pintura” (processo 13/2021), pelo preço base de 
197.580,00€, ao qual acresce o I.V.A. à taxa legal em vigor, com o prazo máximo de execução de 364 
(trezentos e sessenta e quatro) dias; 
 
2. Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do CCP, as peças do procedimento acima 
identificado, onde se incluí a minuta do respetivo anúncio; 
 
3. Ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do CCP, a nomeação do júri, nos termos da Informação n.º 177, 
de 23.02.2021, do DOM/DME; 
 
4. Delegar no júri do presente procedimento, nos termos do vertido no n.º 2 do artigo 69.º e no n.º 1 
do artigo 109.º do CCP, e atendendo à dinâmica própria de um procedimento deste tipo, às questões 
técnicas das peças do procedimento relacionadas com a obra colocada a concurso e aos curtos e 
rígidos prazos do mencionado diploma legal, 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), bem como 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 número 3 do artigo 64.º do CCP; 
 
5. Nomear como Coordenador de Segurança em Obra, a Dra. Ana Ferreira. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA “CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS/PARQUE 
ESCOLAR MUNICIPAL - CARPINTARIA E PINTURAS” – EMPREITADA N.º 14/2021 – ABERTURA. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. Nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 36.º do CCP, a abertura de concurso público para a 
empreitada designada Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal 
– Carpintarias e Pinturas” (processo 14/2021), pelo preço base de 197.737,43€, ao qual acresce o 
I.V.A. à taxa legal em vigor, com o prazo máximo de execução de 364 (trezentos e sessenta e quatro) 
dias; 
 
2. Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do CCP, as peças do procedimento acima 
identificado, onde se incluí a minuta do respetivo anúncio; 
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3. Ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do CCP, a nomeação do júri, nos termos da Informação n.º 178, 
de 23.02.2021, do DOM/DME; 
 
4. Delegar no júri do presente procedimento, nos termos do vertido no n.º 2 do artigo 69.º e no n.º 1 
do artigo 109.º do CCP, e atendendo à dinâmica própria de um procedimento deste tipo, às questões 
técnicas das peças do procedimento relacionadas com a obra colocada a concurso e aos curtos e 
rígidos prazos do mencionado diploma legal, 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), bem como 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 número 3 do artigo 64.º do CCP; 
 
5. Nomear como Coordenador de Segurança em Obra, a Dra. Ana Ferreira. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA “REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 2020/2021 – LOTES 1, 2 E 3” – 
EMPREITADA N.º 68/2020 - ADJUDICAÇÃO E MINUTA DO CONTRATO. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º do CCP conjugado com a aplicação analógica do 
regime previsto no artigo 125.º, todos do CCP, o Projeto de Decisão de Adjudicação elaborado pelo 
Júri do concurso; 
 
2. A adjudicação do procedimento da empreitada número 68/2020, denominada “Reposição de 
Pavimentos 2020/2021 – Lotes 1, 2 e 3”, nos termos seguintes: 
Lote 1: Proposta apresentada pelo concorrente Estrela do Norte - Engenharia e Construção, Lda., 
com o preço contratual de 177.805,64€, valor a que acresce IVA à taxa legal em vigor, com o prazo de 
execução de 238 (duzentos e trinta e oito) dias; 
Lote 2: Proposta apresentada pelo concorrente Estrela do Norte - Engenharia e Construção, Lda., 
com o preço contratual de 177.805,64€, valor a que acresce IVA à taxa legal em vigor, com o prazo de 
execução de 238 (duzentos e trinta e oito) dias; 
Lote 3: Proposta apresentada pelo concorrente Estrela do Norte - Engenharia e Construção, Lda., 
com o preço contratual de 177.805,64€, valor a que acresce IVA à taxa legal em vigor, com o prazo de 
execução de 238 (duzentos e trinta e oito) dias. 
 



 18

3. A minuta do contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP; 
 
4. Nomear como gestor do contrato do Eng.º Carlos Lima. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA “PARQUE CENTRAL – DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE 
REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, RECUPERAÇÃO DA REDE DE REGA E 
LIMPEZA DO LAGO – ZONA NORTE” – EMPREITADA N.º 71/2020 - ADJUDICAÇÃO E MINUTA DO 
CONTRATO. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º do CCP conjugado com a aplicação analógica do 
regime previsto no artigo 125.º, todos do CCP, o Projeto de Decisão de Adjudicação elaborado pelo 
Júri do concurso; 
 
2. A adjudicação do procedimento à proposta apresentada pelo concorrente XIX – Projetos e Gestão, 
Lda., com o preço contratual de 164.999,30€, valor a que 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 gestor do contrato a Arqt. Celeste Batista. 
 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE ATIVIDADES 
MUNICIPAIS) E ORÇAMENTO DE 2021 – 4.ª MODIFICAÇÃO. 
Aprovada, por maioria. 
1. A 4.ª Alteração permutativa relativa às GOP’S, PPI, PAM e ao Orçamento de Despesa, 
referente ao ano de 2021. 
 

2. Dar conhecimento do teor da presente proposta à Assembleia Municipal. 
 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE ATIVIDADES 
MUNICIPAIS) DE 2021 – ANOS SEGUINTES – 4.ª MODIFICAÇÃO. 
Aprovada, por maioria. 
1. As alterações permutativas aos citados documentos previsionais de gestão (4.ª Alteração - anos 
seguintes). 
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2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal da Amadora, as referidas alterações (4.ª Alteração 
-anos seguintes), e relativa às GOP’S, PPI (Plano Plurianual de Investimentos) e PAM (Plano de 
Atividades Municipais). 
 
REGULAMENTO MUNICIPAL PARA APOIO AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE EM 
TÁXI NO ÂMBITO DA COVID-19 - INÍCIO DE PROCEDIMENTO. 
Aprovada, por unanimidade. 
O início do procedimento relativo ao Regulamento para Apoio aos Motoristas de Veículos de 
Transporte em Táxi, no âmbito da Covid 19, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 98.º e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo, na sua atual redação. 
 
PROCEDIMENTO DE RECRUTAMENTO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 
3.º GRAU, CHEFE DO GABINETE DE APOIO À CONTRATAÇÃO PÚBLICA – COMPOSIÇÃO DO JÚRI. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. A proposta de composição do Júri do procedimento de recrutamento para provimento do cargo 
de direção intermédia de 3.º grau, Chefe do Gabinete de Apoio à Contratação Pública, da Câmara 
Municipal da Amadora:  
Presidente:  
Diretor do Departamento Financeiro, Pedro Jorge Queiroz Castanheira da Costa.  
Vogais efetivos:  
Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Sandra Madureira Abreu;  
Chefe da Divisão de Administração Financeira, Lurdes Maria Baptista Grosso da Silva. 
Vogais suplentes:  
Chefe da Divisão de Sistemas, Tecnologias de Informação e Comunicação, Dr. Ricardo Madeira 
Simões; 
Chefe do Gabinete de Apoio Jurídico, Rita Isabel Silvestre Ferreira Faria. 
 
2. Que a presente proposta seja remetida pelo órgão executivo ao órgão deliberativo para 
competente autorização, nos termos do n.º 1, do art.º 13.º da Lei n.º 49/2012. 
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REGULAMENTO MUNICIPAL PARA PROGRAMA DE APOIO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – “REABILITA 
ECO” - INÍCIO DE PROCEDIMENTO. 
Aprovada, por unanimidade. 
O início do procedimento com vista à criação do Regulamento Municipal do Programa Municipal de 
Apoio à Eficiência Energética - REABILITA ECO, de acordo com o disposto no número 1 do artigo 98.º 
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, na sua atual redação. 
 
REGULAMENTO MUNICIPAL PARA PROGRAMA DE APOIO À ACESSIBILIDADE VERTICAL – 
“REABILITA VERTICAL” - INÍCIO DE PROCEDIMENTO. 
Aprovada, por unanimidade. 
O início do procedimento com vista à criação do Regulamento Municipal do Programa Municipal de 
Apoio à Acessibilidade Vertical - REABILITA VERTICAL, de acordo com o disposto no número 1 do 
artigo 98.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, na sua atual redação. 
 
REGULAMENTO MUNICIPAL PARA PROGRAMA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS – “REABILITA 
PLUS” - INÍCIO DE PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO. 
Aprovada, por unanimidade. 
O início do procedimento com vista à alteração do Regulamento que aprovou o Programa Municipal 
de Apoio à Realização de Obras – Reabilita Plus, de acordo com o disposto no número 1 do artigo 
98.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, na sua atual redação. 
 
REGULAMENTO MUNICIPAL PARA PROGRAMA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS – “REABILITA+” 
- ABERTURA DE PROCEDIMENTO- ALTERAÇÃO. 
Aprovada, por unanimidade. 
O início do procedimento com vista à alteração do Regulamento que aprovou o Programa Municipal 
de Apoio à Realização de Obras – Reabilita +, de acordo com o disposto no número 1 do artigo 98.º e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo, na sua atual redação. 
 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 17 DE MARÇO DE 2021 
INFORMAÇÕES 
A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 99.176.477,39€. 
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VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE MARIA JOSÉ VALÉRIO DOURADO. 
Aprovado, por unanimidade. 
1. Um Voto de pesar pelo falecimento de Maria José Valério Dourado. 
 
2. Endereçar à família enlutada cópia do documento aprovado. 
 
3. Endereçar ao Sporting Clube de Portugal cópia do documento aprovado. 
 
 

Informação 
XXXII Edição do Prémio José Afonso 2020 

 
No âmbito da 32.ª Edição do Prémio José Afonso 2020, iniciativa anual, inserida na atividade cultural 
do Município, tendo como finalidade homenagear José Afonso e incentivar a criação musical de raiz 
portuguesa, o júri, constituído por Pedro Teixeira da Silva, Sérgio Azevedo e António Zambujo, 
decidiu atribuir o galardão em 2020 ao álbum “Desalmadamente”, de Lena D’Água  e a menção 
honrosa ao disco “Vida Nova”, de Manel Cruz.  
 
Perante as obras apresentadas, o Júri deliberou, unanimemente, atribuir o Prémio José Afonso 2020 
a Lena D’Água que demonstra uma capacidade vocal impressionante além de premiar o disco, 
premeia-se também a carreira da cantora e a sua enorme capacidade de se reinventar. 
 

Amadora, 15 de março de 2021 
O Vereador 

Assinatura ilegível 
José Agostinho Marques 

 
 
O Vereador Luís Lopes deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 
. Receita relativa a Averbamentos de Alvará de Sepultura, referente ao mês de fevereiro de 2021, 
no valor de 12,52€; 
 
 
DELIBERAÇÕES 
CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA “EIXOS PRINCIPAIS - PAVIMENTAÇÃO – 
EXECUÇÃO DE OBRA” - EMPREITADA Nº 20/2020 - ADITAMENTO AO CONTRATO – RATIFICAÇÃO. 
Aprovada, por unanimidade. 
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Ratificar o despacho proferido pela Senhora Presidente a 03.03.2021 e através do qual, e dada a 
necessidade imperiosa, urgente e inadiável, face aos prazos para cumprimento das diligências 
recomendadas pelo Tribunal de Contas e a continuidade do procedimento, aprovou a minuta e a 
respetiva celebração do 1.º aditamento ao contrato referente à empreitada designada por Eixos 
Principais-Pavimentação-Execução de Obra (Empreitada n.º 20/2020). 
 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS E SERVIÇOS DE LUMINOTECNIA NO 
CINETEATRO D. JOÃO V – PRORROGAÇÃO DO PRAZO E ADITAMENTO AO CONTRATO NO ÂMBITO 
DAS MEDIDAS EXCECIONAIS DE RESPOSTA AO COVID 19 – RATIFICAÇÃO. 
Aprovada, por maioria. 
Ratificar o despacho proferido pela Senhora Presidente a 03.03.2021, e pelos fundamentos 
constantes na informação da DF/DA, de 02.02.2021, através do qual autorizou: 
a) A prorrogação do prazo de vigência do contrato celebrado entre o Município da Amadora e a PEGC 
Lda., até ao dia 30 de setembro de 2021, para a prestação de serviços de realização de espetáculos e 
de serviços técnicos de luminotécnica (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 contratual de 155.178,00€, acrescido do IVA à taxa 
legal em vigor; 

 
b) O pagamento dos 25 (vinte e cinco) espetáculos, não realizados nas datas definidas inicialmente e 
a reprogramar pelo cocontratante, no montante de 25.300,01€, acrescido do IVA, à taxa legal em 
vigor, e nos termos da informação n.º 20082, de 02.03.2021, do DF/DA; 

 
c) Aprovou a minuta do aditamento ao respetivo contrato. 
 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE VACINAÇÃO 
COVID19 – RATIFICAÇÃO. 
Aprovada, por unanimidade. 
O despacho proferido pela Senhora Presidente a 18.02.2021 através do qual, e com fundamento em 
motivos de urgência imperiosa, ao abrigo do regime simplificado de ajuste direto, nos termos do 
artigo 128.º do CCP, autorizou a aquisição por ajuste direto de serviços gráficos, à empresa EFFECT-
COMUNICAÇÃO, LDA. pelo valor de 3.585,00€ + IVA, para a identificação e sinalização do espaço do 
centro de vacinação na Amadora, localizado no Pavilhão Desportivo Rita Borralho, e nos termos da 
informação n.º 15337, de 16.02.2021, da DF/DA. 
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AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUMENTO DAS BOXS DE VACINAÇÃO DO CENTRO DE VACINAÇÃO 
COVID19 – RATIFICAÇÃO. 
Aprovada, por unanimidade. 
O despacho proferido pela Senhora Presidente a 08.03.2021 através do qual, e com fundamento em 
motivos de urgência imperiosa, ao abrigo do artigo 128.º do CCP, na sua atual redação, autorizou a 
aquisição de serviços por ajuste direto à empresa CARPINTARIA ATN, CARPINTARIA P/MONTAGENS E 
CONTRUÇÃO DE STANDS, LDA,  pelo  valor de 2.850,00€, acrescido de IVA, para aumento das box´s 
no centro de vacinação, localizado no pavilhão desportivo Rita Borralho,  e nos termos da informação 
n.º 20964, de 14.03.2021, da DF/DA. 
 
CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO JOUE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE MICROSOFT – AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA EXCECIONAL DO 
DISPOSTO NO N.º 1 DO ARTIGO 73.º DA LOE/2021. 
Aprovada, por unanimidade. 
Autorizar a dispensa do cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 73.º da LOE de 2021, e ao abrigo 
do n.º 4 do mesmo artigo e no que respeita à dispensa excecional do limite à despesa. 
 
SIMAS - CONCURSO PÚBLICO PARA A CELEBRAÇÃO DE ACORDO QUADRO PARA EXECUÇÃO DA 
EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO / EXECUÇÃO DE CAIXAS E INSTALAÇÃO DE TUBAGEM E 
ACESSÓRIOS EM VÁRIOS LOCAIS DE CONSUMO, NO CONCELHO DA AMADORA – ANOS 2021 A 
2024” – 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 e através dos quais: 
a) Autorizou a abertura de procedimento por concurso público, para a celebração de acordo quadro, 
para execução da empreitada destinada à REMODELAÇÃO / EXECUÇÃO DE CAIXAS E INSTALAÇÃO DE 
TUBAGEM E ACESSÓRIOS EM VÁRIOS LOCAIS DE CONSUMO, NO CONCELHO DA AMADORA – ANOS 
2021 A 2024, pelo preço base de 209.910,00€, 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 decorrer entre julho de 2021 e junho de 2024 (1095 dias), devendo o respetivo 
valor ser afeto, pelos anos económicos, o valor deve ser afeto do seguinte modo: 
Ano de 2021 - 34.985,00€ + IVA; 
Ano de 2022 - 69.970,00€ + IVA; 
Ano de 2023 - 69.970,00€ + IVA; 
 Ano de 2024 - 34.985,00€ + IVA. 
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b) Aprovou as peças do 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) 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 Eng.ª Cristina Neves e como 
gestor do Contrato, a Eng.ª Paula Saramago, com delegação dos poderes para adoção de todas as 
medidas tendentes à boa execução do contrato, sendo o seu substituto, nas suas faltas e 
impedimentos, o respetivo superior hierárquico; 

 
f) Delegou no Diretor Delegado 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 pelo gestor de contrato, em consonância com o disposto nos 
artigos 44.º e seguintes do CPA. 
 
SIMAS - CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DE “EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO 
INTERIOR DE AMBAS AS CÉLULAS DO RESERVATÓRIO DO TORNEIRO, EM OEIRAS, E OUTROS 
TRABALHOS GENERALISTAS EM OUTRAS INSTALAÇÕES” – 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 concurso público para execução da “Empreitada de Reabilitação do 
interior de ambas as células do Reservatório do Torneiro, em Oeiras, e outros trabalhos generalistas 
em outras instalações”, pelo preço base de 185.500,00€, 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 executar no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, prevendo-se 
que a obra decorra no ano 2021;  

 
b) Aprovou as peças do respetivo procedimento, designadamente respetivo Programa e Caderno de 
Encargos; 
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c) Nomeou o júri do procedimento com a respetiva delegação de competências para todos os atos 
processuais inerentes ao mesmo; 

 
d) Aprovou a celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 94.º do Código dos 
Contratos Públicos; 
 
e) Nomeou como coordenador de segurança em fase de projeto, o Eng.º Luís Amaro; 

 
f) Designou como gestor do contrato a  Eng.ª Ana Paula Franco, com a função de acompanhar 
permanentemente a execução do mesmo, em todos os seus aspetos, delegando no mesmo 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, sendo seu substituto, 
nas suas faltas e impedimentos, o Eng.º Luís Amaro; 
 
g) Delegou no Senhor 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. 
 
SIMAS - CONCURSO PÚBLICO COM VISTA À CELEBRAÇÃO DE ACORDO QUADRO, PARA EXECUÇÃO 
DA EMPREITADA DE REPARAÇÃO DE ROTURAS NA REDE E RAMAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
NO CONCELHO DA AMADORA – ANOS DE 2021 A 2024 – 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, com vista à celebração de Acordo 
Quadro, para a empreitada de reparação de roturas na rede e ramais de abastecimento de água no 
Concelho da Amadora – Anos de 2021 a 2024, pelo preço base de 479.560,00€, 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 num prazo de 
execução de 1095 (mil e noventa e cinco) dias, ou até que a verba se esgote, a realizar nos anos de 
2021, 2022, 2023 e 2024, com repartição dos encargos nos seguintes termos: 
Ano de 2021 - 78.560,00€ + IVA; 
Ano de 2022 -150.000,00€ + IVA; 
Ano de 2023 - 171.000.00€ + IVA; 
Ano de 2024 - 80.000,00€ + IVA. 
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b) Aprovou as peças concursais, designadamente respetivo Programa e Caderno de Encargos; 
 

c) Nomeou o júri do procedimento com a respetiva delegação de competências para todos os atos 
processuais inerentes ao mesmo, no âmbito da abertura, relatórios preliminar e final a que haja 
lugar, bem como de respostas e respetivas aprovações sobre eventual apresentação de reclamações, 
os quais, a verificarem-se, deverão ser sujeitos a ratificação do órgão competente para o efeito; 
 
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 Eng.ª Cristina Neves; 
 
f) Designou como gestora do contrato a Eng.ª Paula Saramago, com a função de acompanhar 
permanentemente a execução do mesmo, em todos os seus aspetos, delegando na mesma 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, sendo seu substituto, 
nas suas faltas e impedimentos, a Diretora do Departamento de Gestão e Exploração de Redes, a 
Eng.ª Julieta Marques; 

 
g) Delegou no Senhor 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, elaborado pelo gestor do contrato, de acordo com o disposto nos artigos 44.º 
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, na sua atual redação. 
 
SIMAS - CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DO “NOVO 
RESERVATÓRIO DO ALTO DE SANTA CATARINA”, NO CONCELHO DE OEIRAS – 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 e através dos quais: 
a) Adjudicou o procedimento à empresa SETH-Sociedade de Empreitadas e Trabalhos Hidráulicas, 
S.A, pelo valor de 2.048.910,91€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, valor suportado pelos 
SIMAS, enquanto entidade adjudicante, nos termos da alínea j), do n.º 1, do artigo 2.º do CIVA 
(inversão do Sujeito passivo) com o prazo de execução de 540 (quinhentos e quarenta dias), a 
decorrer nos anos de 2021 e 2022, sendo o valor a afetar nos seguintes termos: 
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Ano 2021 - 796.798,66€ + IVA;   
Ano 2022 - 1.252.112,25€ + IVA. 

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

 
c) Nomeou como representante do dono da obra no decorrer da empreitada, o Eng. Luís Filipe Niza 
dos Santos Amaro; 
 
d) Delegou no Diretor-delegado, o ato de liberação de cauções, materializado nos ofícios de 
notificação do cocontratante e da entidade bancária. 
 
SIMAS - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTERNACIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DESTINADOS À HIGIENE E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DOS SIMAS DE OEIRAS E 
AMADORA PARA OS ANOS DE 2018 A 2020 – REVISÃO DO PREÇO CONTRATUAL POR REPOSIÇÃO 
DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO 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 e através dos quais aprovou: 
a) A revisão do preço, para reposição do equilíbrio financeiro do contrato celebrado com a empresa 
Euromex – Facility Services, Lda., no âmbito do contrato de prestação de serviços destinados à 
higiene e limpeza das instalações dos SIMAS de Oeiras e Amadora para os anos de 2018 a 2020 (CPI 
20/2018), em função da atualização da remuneração mínima mensal garantida (RMMG) ocorrida nos 
anos de 2019 e 2020”; 

 
b) Efetuar o pagamento à empresa adjudicatária, Euromex – Facility Services, Lda., a título de revisão 
do preço contratual, da quantia global de 24.644,30€, acrescido de IVA”. 
 
SIMAS - CONCURSO PÚBLICO, COM PUBLICIDADE INTERNACIONAL, PARA A EMPREITADA 
DESTINADA À CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO “TEMPLO DA ÁGUA”, NO CONCELHO DE OEIRAS - 
ABERTURA.  
Aprovada, por maioria. 
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: 
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a) Autorizou a abertura do procedimento por concurso público, com publicidade internacional, para 
a empreitada destinada à construção do edifício “Templo da Água”, no concelho de Oeiras, pelo 
preço base de 5.260.000,00€, com o valor do IVA a ser autoliquidado 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 executar no prazo máximo de 730 (setecentos e trinta) dias, a decorrer nos anos de 2021, 
2022 e 2023, com repartição dos encargos nos seguintes termos; 
Ano de 2021 - 260.000,00€ + IVA; 
Ano de 2022 - 3.000.000,00€ + IVA; 
Ano de 2023 - 2.000.000.00 € + IVA. 
 
b) Aprovou as peças do respetivo procedimento, designadamente respetivo Programa e Caderno de 
Encargos; 
 
c) Nomeou o júri do procedimento com a respetiva delegação de competências para todos os atos 
processuais inerentes ao mesmo; 

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

 
e) Nomeou como coordenador de segurança em fase de projeto, o Eng.º João Alexandre Miguel 
Estêvão; 
 
f) Designou como gestor do contrato a Eng.ª Ana Paula Campos Franco de Melo e Pinto, com a 
função de acompanhar permanentemente a execução do mesmo, em todos os seus aspetos, 
delegando no mesmo 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, sendo seu substituto, nas suas faltas e impedimentos, o Eng.º Luís Amaro; 

 
g) Delegou no 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. 
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SIMAS - CONCURSO PÚBLICO, COM PUBLICIDADE INTERNACIONAL, PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
DESTINADOS AO “FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UMA NOVA SOLUÇÃO PARA 
AS INFRAESTRUTURAS DE SERVIDORES, STORAGE, SAN E BACKUPS, ATRAVÉS DE UMA 
MODALIDADE DE SERVIÇOS COM PAGAMENTO POR CONSUMO (PPU) – INFRAESTRUTURAS DE 
SERVIDORES E ARMAZENAMENTO” – REESCALONAMENTO DA VERBA, 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), e através dos quais:  
a) Aprovou o reescalonamento da verba a afetar no âmbito procedimento por Concurso Público, 
com publicidade internacional, com vista à aquisição de serviços destinados ao “Fornecimento, 
implementação e suporte de uma nova solução para as infraestruturas de servidores, storange, SAN 
e backups, através da modalidade de serviço com pagamento por consumo (PPU) – Infraestrutura de 
Servidores de Armazenamento”, nos seguintes termos: 
Ano 2021: 52.515,00€ + IVA; 
Ano 2022: 70.020,00€ + IVA; 
Ano 2023: 70.020,00€ + IVA; 
Ano 2024: 70.020,00€ + IVA; 
Ano 2025: 17.505,00€ + IVA. 
 
b) Aprovou a adjudicação do aludido procedimento à entidade EVONIC-EVOLUTION AND 
INNOVATION CONSULTING, LDA, pelo valor de 280.049,94€acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
pelo prazo de execução de 48 (quarenta e oito) meses a realizar nos anos 2021, 2022, 2023, 2024 e 
2025; 

 
c)  Aprovou a minuta do contrato, nos termos do disposto no artigo 98.º do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
REABILITA + - PROCESSO N.º 08/2021. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. Nos termos da informação n.º 138, de 21.02.2021, do DHRU. 
A candidatura ao REABILITA +, requerida pelo representante do condomínio do imóvel sito na 
Praceta Quinta da Figueira, n.º 5, na freguesia de Falagueira-Venda Nova, Amadora, de acordo com 
os seguintes valores: 
– Custo do orçamento da obra: 18.020,00€; 
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– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 3.784,20€. 
 
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” OBRAS DE REABILITAÇÃO E MELHORIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO 
BAIRRO SOCIAL CASAL DA BOBA, LOTES 8, 9 E 10” – EMPREITADA N.º 3/DHRU/2020 – ALTERAÇÃO 
DO COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA E EQUIPA DE FISCALIZAÇÃO. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. Nomear como Coordenador de Segurança em obra da empreitada 03/DHRU/2020, o Dr. José 
Coelho Félix, em substituição do Dr. Francisco Sousa, nos termos e para os efeitos do disposto no 
número 3 do artigo 9.º do decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.  
 
2. Nomear como Diretora de Fiscalização da obra, a Eng.ª Alice Mitras e como membro da equipa de 
fiscalização da mesma, o Dr. José Coelho Félix. 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTO REMUNERATÓRIO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE (MAPA DE 
PESSOAL – 2.ª ALTERAÇÃO). 
Aprovada, por unanimidade. 
1. Ao abrigo do n.º 3 do art.º 24.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, a definição das funções 
da carreira de Assistente Operacional que preenchem os requisitos de penosidade e insalubridade, 
com classificação de níveis de risco alto e médio, conforme parecer fundamentado e justificado, e 
respetivo mapa final constante da página 19, emitido pelos Serviços de Prevenção, Higiene e 
Segurança no Trabalho e Saúde Ocupacional da Câmara Municipal. 

 
2. A alteração ao mapa de pessoal com a identificação dos postos de trabalho cuja caracterização 
implica o exercício de funções que preenchem os requisitos de penosidade e insalubridade, com 
classificação de níveis de risco alto e médio. 

 
3. A atribuição do valor diário de 4,09€, pelo exercício efetivo de funções definidas como de risco 
médio de penosidade e insalubridade. 
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4. A atribuição do valor diário de 4,99€, ou de 15% da remuneração se o valor determinável for 
superior, pelo exercício efetivo de funções definidas como de risco alto de penosidade e 
insalubridade. 
 
MAPA DE PESSOAL – 3.ª ALTERAÇÃO. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. A 3.ª alteração do Mapa de Pessoal do ano de 2021, contendo a criação dos novos postos de 
trabalho. 

 
2. Submeter a presente deliberação à Assembleia Municipal, entidade competente para a aprovação 
da mencionada alteração ao mapa de pessoal, conforme resulta das disposições conjugadas do n.º 4 
do artigo 29.º do anexo a que se refere o artigo 2.º da Lei nº 35/2014 de 20 de junho e alínea o) do 
n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua última redação.” 
 
POR LISBOA 2020 “IDADE +” - APOIO AOS PARCEIROS - 2º SEMESTRE DE 2020. 
Aprovada, por unanimidade. 
A transferência municipal, no valor total de 44.500€, para os parceiros da candidatura do “Idade +”: 
Santa Casa da Misericórdia da Amadora, Coop Linque e Associação Amigos da Escola Superior de 
Teatro e Cinema, nos termos de informação n.º 23496, de 10.03.2021, do DEDS/ DIS. 
 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARA DE 19 DE MARÇO DE 2021 
DELIBERAÇÕES 
REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DA AMADORA NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E NA 
COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES DA VALORSUL, S.A. – DESIGNAÇÃO. 
Aprovada, por escrutínio secreto. 
1. Designar para o Conselho de Administração da Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos 
Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A., o Dr. Nuno Miguel Guarda da Rocha. 
  
2. Designar para a Comissão de Remunerações da mencionada sociedade anónima, a Dra. Inês 
Duarte de Matos. 
 
REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 31 DE MARÇO DE 2021 
INFORMAÇÕES 
A Presidente deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 98.902.413,87€. 
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O Vereador Vítor Ferreira deu conhecimento à Câmara das seguintes informações: 
. Receita relativa a Juros de Mora Publicidade, referente ao mês de fevereiro de 2021, no valor de 
104,67€; 
 
. Receita relativa a Publicidade – Empresas, referente ao mês de fevereiro de 2021, no valor de 
1.587,92€; 
 
. Receita relativa a Fichas Técnicas/Plantas/Averbamentos – Particulares, referente ao mês de 
fevereiro de 2021, no valor de 864,13€; 
 
. Receita relativa a Fichas Técnicas/Plantas/Averbamentos – Empresas, referente ao mês de 
fevereiro de 2021, no valor de 3.172,35€; 
 
. Receita relativa a Licenças de Utilização – Particulares, referente ao mês de fevereiro de 2021, no 
valor de 919,65€; 
 
. Receita relativa a Licenças de Utilização – Empresas, referente ao mês de fevereiro de 2021, no 
valor de 12.476,80€; 
 
. Receita relativa a Licenças de Alterações – Particulares, referente ao mês de fevereiro de 2021, no 
valor de 383,12€; 
 
. Receita relativa a Licenças de Alterações – Empresas, referente ao mês de fevereiro de 2021, no 
valor de 455,21€; 
 
. Receita relativa a Apreciação de Pedidos de Urbanismo – Particulares, referente ao mês de 
fevereiro de 2021, no valor de 1.439,13€; 
 
. Receita relativa a Apreciação de Pedidos de Urbanismo – Empresas, referente ao mês de fevereiro 
de 2021, no valor de 2.349,41€; 
 
. Receita relativa a Abertura de Livros de Obras, referente ao mês de fevereiro de 2021, no valor de 
42,95€; 
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. Receita relativa a Dísticos de Estacionamento, referente ao mês de fevereiro de 2021, no valor de 
587,20€;  
 
. Receita relativa a Licenças de Táxis, referente ao mês de fevereiro de 2021, no valor de 33,70€;  
 
. Receita relativa a Inspeção de Elevadores - Particulares, referente ao mês de fevereiro de 2021, no 
valor de 846,44€;  
 
. Receita relativa a Inspeção de Elevadores - Empresas, referente ao mês de fevereiro de 2021, no 
valor de 14.378,77€;  
 
. Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Instalação de Estabelecimento - Empresas, 
referente ao mês de fevereiro de 2021, no valor de 1.089,22€;  
 
. Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Instalação de Estabelecimento - Particulares, 
referente ao mês de fevereiro de 2021, no valor de 545,02€;  
 
. Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Modificação de Estabelecimento - Empresas, 
referente ao mês de fevereiro de 2021, no valor de 284,68€;  
 
. Receita relativa a Mera Comunicação Prévia de Modificação de Estabelecimento - Particulares, 
referente ao mês de fevereiro de 2021, no valor de 142,13€;  
 
. Receita relativa a Ocupação de Espaço Público e Publicidade, referente ao mês de fevereiro de 
2021, no valor de 78.478,08€;  
 
. Relação de Licenças de Utilização, referente ao mês de fevereiro de 2021 (n.ºs 7 a 14); 
 
. Relação de Licenças de Construção, referente ao mês de fevereiro de 2021 (n.º 7); 
 
. Relação de Licenças de Alterações, referente ao mês de fevereiro de 2021 (n.ºs 5 e 6). 
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DELIBERAÇÕES 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE ESTRUTURAS E MARCAÇÃO DE CIRCUITOS NO CHÃO 
PARA O 2.º CENTRO DE VACINAÇÃO COVID 19 - FÓRUM LUÍS DE CAMÕES – RATIFICAÇÃO. 
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar o despacho proferido pela Senhora Presidente a 15.03.2021 através do qual, e com 
fundamento em motivos de urgência imperiosa, autorizou a aquisição de serviços, por ajuste direto 
simplificado, ao abrigo do artigo 128.º do CCP, na sua atual redação, para  aluguer e montagem de 
cinco boxs de vacinação e de uma zona de preparação de vacinas e  fornecimento e aplicação de fitas 
para definição de circuitos a realizar pelos utentes, para o 2.º Centro de Vacinação COVID 19, sito no 
Fórum Luís de Camões – Brandoa, à empresa CARPINTARIA ATN, CARPINTARIA PARA MONTAGENS E 
CONTRUÇÃO DE STANDS, LDA, pelo valor de 2.700,00€, acrescido do IVA. 
 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PONTOS DE RASTREIO COVID 19 NO 
MUNICIPIO DA AMADORA – RATIFICAÇÃO. 
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar o despacho proferido pela Senhora Presidente a 23.03.2021 através do qual, e com 
fundamento em motivos de urgência imperiosa, e ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do 
CCP conjugado com o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março, ambos na sua atual 
redação, autorizou a aquisição de serviços para operacionalização de pontos de rastreio COVID 19 no 
município da Amadora, à  Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Amadora,  pelo  valor de 
35.100,00€  isento de IVA, nos termos e com os fundamentos vertidos na informação n.º 25785, de 
15.03.2021, da DF/DA. 
 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTRA PARA O 1.º CENTRO DE VACINAÇÃO COVID 19 
(PAVILHÃO RITA BORRALHO), NOS 27 E 28 DE MARÇO - INOCULAÇÃO DO PESSOAL AFETO ÀS 
ESCOLAS – RATIFICAÇÃO. 
Aprovada, por unanimidade. 
Ratificar o despacho proferido pela Senhora Presidente a 25.03.2021, e através do qual autorizou a 
aquisição de serviços de limpeza para o pavilhão de Vacinação Rita Borralho, para os dias 27 e 28 de 
março, por ajuste direto com tramitação pelo regime simplificado, nos termos da alínea c) do n.º 1 
do artigo 24.º do CCP e do artigo 2.º do DL n.º 10-A/2020 de 13 de março, à empresa Interlimpe - 
Facility Services SA, no valor de 487,50€, acrescido de IVA.  
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GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE ATIVIDADES 
MUNICIPAIS) E ORÇAMENTO DE 2021 – 5.ª MODIFICAÇÃO – RATIFICAÇÃO. 
Aprovada, por maioria. 
1. Ratificar o despacho proferido pela Senhora Presidente a 18.03.2021, através do qual aprovou a 
5.ª alteração Orçamental Permutativa do exercício 2021, que integra as GOP, PAM e Orçamento de 
Despesa. 
 
2. Dar conhecimento do teor da presente proposta à Assembleia Municipal. 
 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE ATIVIDADES 
MUNICIPAIS) DE 2021 – ANOS SEGUINTES – 5.ª MODIFICAÇÃO. 
Aprovada, por maioria. 
1. As alterações permutativas aos citados documentos previsionais de gestão (5.ª Alteração - anos 
seguintes). 
 
2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal da Amadora, as referidas alterações (5.ª 
Alteração -anos seguintes), e relativa às GOP’S e PAM (Plano de Atividades Municipais). 
 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA AS EB 2/3 E SECUNDÁRIAS DO 
MUNICÍPIO – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE ABERTURA E ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS. 
Aprovada, por maioria. 
Solicitar autorização à Assembleia Municipal da Amadora, para abertura de um procedimento para a 
prestação de serviços de higiene e limpeza nas escolas básicas 2/3 e Secundárias do Município, para 
um período máximo de 8 meses, no montante total de 480.000,00€, acrescido do IVA à taxa legal em 
vigor, nos termos dos n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, bem como 
para a assunção dos respetivos compromissos plurianuais, para os efeitos do previsto na alínea c) do 
n.º 1 do  artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), e para os seguintes montantes 
máximos: 
Ano de 2021 – 240.000,00€ + IVA; 
Ano de 2022 – 240.000,00€ + IVA. 
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AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER OPERACIONAL DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA – 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE ABERTURA E ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS. 
Aprovada, por unanimidade. 
Solicitar autorização à Assembleia Municipal da Amadora, para abertura de um procedimento para 
aquisição de serviços de aluguer operacional de equipamentos multifuncionais, para um período 
máximo de até 60 meses, num montante total estimado até 625.000,00€, acrescido do IVA à taxa 
legal em vigor, nos termos dos n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º197/99, de 8 de junho, bem 
como para a assunção dos respetivos compromissos plurianuais, para os efeitos do previsto no na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), e para os seguintes 
montantes máximos: 
Ano 2021: até 57.500,00€ + IVA; 
Ano 2022: até 138.000,00€ + IVA; 
Ano 2023: até 138.000,00€ + IVA; 
Ano 2024: até 138.000,00€ + IVA; 
Ano 2025: até 125.000,00€ + IVA; 
Ano 2026: até 94.000,00€ + IVA. 
 
AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR – COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL – 1.º TRIMESTRE 2021. 
Aprovada, por unanimidade. 
Atribuir a comparticipação financeira municipal, no valor global de 17.638,30€, à AFID, SCMA e 
SFRAA, relativos ao 1.º trimestre de 2021, no âmbito do Projeto AmaSénior Apoio Alimentar, nos 
termos do quadro da Informação n.º 26690, de 17.03.2021, do DEDS/DIS. 
 

 
 
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO COM O CONSELHO PORTUGUÊS PARA OS REFUGIADOS 
- COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. 
Aprovada, por unanimidade. 
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A atribuição da comparticipação financeira municipal no valor de 8.000€, no âmbito do Protocolo de 
Cooperação celebrado entre a Câmara Municipal da Amadora e o Conselho Português para os 
Refugiados, nos termos da Informação do n.º 25005, de 12.03.2021, DEDS/DIS. 
 
PROGRAMA “ESCOLHAS 8G” – INTEGRAÇÃO EM CONSÓRCIOS LOCAIS. 
Aprovada, por unanimidade.  
A integração da Câmara Municipal da Amadora, nos consórcios locais do Programa Escolhas 8.ª 
Geração, a decorrer no Concelho da Amadora:  
-A Rodar, promovido pela Organização Mundial de Educação Pré-Escolar – Comité Português, no 
Bairro Casal do Silva, freguesia da Falagueira Venda-Nova;  
-Boba Studio – Associação Jardim Escolas João de Deus, no Casal de São Brás - Casal da Boba, 
freguesia da Mina de Água; 
-Cool. BRAVE – jovens com potencial, promovido pela Pressley Ridge - Associação de Solidariedade 
Social, na freguesia da Venteira (zona da antiga Reboleira);  
-Mira Jovens / Eco Embaixadores, promovido pela Associação Raízes - Associação de Apoio à Criança 
e ao Jovem, no Bairro do Casal da Mira, freguesia da Encosta do Sol; 
-Percursos Acompanhados, promovido pelo Cesis, no Bairro do Zambujal, freguesia de Alfragide;  
-Futuro na nos mó, promovido pela Associação Cultural Moinho da Juventude, no Bairro da Cova da 
Moura; 
Nos termos da Informação n.º 25931, de 16.03.2021, do DEDS/DIS.  
  
PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE – 2021/2022. 
Aprovada, por maioria. 
O Plano Municipal para a Igualdade 2021-2022, nos termos da Informação n.º 24957, de 12.03.2021, 
do DEDS/DIS. 
 
PROJETO DE REGULAMENTO DOS PRÉMIOS DE BANDA DESENHADA E CONCURSOS – INÍCIO DE 
PROCEDIMENTO. 
Aprovada, por maioria. 
O início do procedimento administrativo relativo ao Projeto de Regulamento dos Prémios de Banda 
Desenhada e Concursos, ao abrigo da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redação conjugado com o n.º 1 do artigo 98.º do Código do 
Procedimento Administrativo, na atual redação. 
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ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A BEDETECA MUNICIPAL. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. Nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 
sua atual redação, a doação de livros e revistas a favor do Município da Amadora, elencados na 
listagem constante da informação dos serviços n.º 21571, de 04.03.2021, do DEDS/DIC. 
 
2. A minuta do contrato de doação de bens móveis a celebrar entre o Senhor Ricardo Garcês e o 
Município da Amadora. 

 

 
 
 
 
 



 39

 

 
 



 40

 

 
 
 
 
 
 
 



 41

 

 



 42

 

 



 43

 

 

 



 44

 

 
 
 
 
 
 



 45

 

 
 
 
 



 46

 

 
 
 



 47

 

 
 
 
 



 48

 

 



 49

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50

 

 
 
 



 51

 

 
 
 



 52

 

 
 



 53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54

 

 
 
 
 
 



 55

 

 
 
 
 



 56

 

 

 
 
 
 
 



 57

 

 
 
 



 58

 

 
 



 59

 

 
 
 



 60

 

 
 
 
 



 61

 
 
1.ª EDIÇÃO DO PRÉMIO CRÓNICA JORNALÍSTICA ROGÉRIO RODRIGUES. 
Aprovada, por maioria. 
1. As Normas de Concurso, a Minuta do Aviso Público, a Calendarização e Composição do Júri da 1.ª 
Edição do Prémio Crónica Jornalística Rogério Rodrigues, e de acordo com o Regulamento Municipal 
do Prémio Crónica Jornalística Rogério Rodrigues. 
 
2. Os custos inerentes à realização da 1.ª Edição do aludido prémio, no valor de 8 000,00€. 
 
24.ª EDIÇÃO DO PRÉMIO LITERÁRIO ORLANDO GONÇALVES – MODALIDADE FICÇÃO NARRATIVA. 
Aprovada, por maioria. 
1. As Normas de Concurso, a Minuta do Aviso Público, a Calendarização e Composição do júri da 24.ª 
Edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves de 2021, e de acordo com o Regulamento Municipal 
do Prémio Literário Orlando Gonçalves. 
 
2. Os custos inerentes à realização da mencionada Edição daquele prémio literário, no valor de 
9.500,00€. 
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ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA AMADORA E O CÍRCULO ARTÍSTICO E 
CULTURAL ARTUR BUAL. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. A minuta de Acordo de Parceria para o Desenvolvimento das Artes Plásticas, a celebrar entre o 
Município da Amadora e o Círculo Artístico e Cultural Artur Bual. 
 
2. A atribuição de apoio financeiro ao Círculo Artístico e Cultural Artur Bual no valor total de 
5.000,00€ em 2021, nos termos e para os efeitos da Cláusula 2.ª do aludido Acordo de Parceria. 
 
REABILITA + - PROCESSO N.º 09/2021. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. Nos termos da informação n.º 165, de 24.02.2021, do DHRU. 
A candidatura ao REABILITA +, requerida pelo gerente da empresa proprietária do imóvel sito na Rua 
Casal de São Vicente, n.º 2, na freguesia da Falagueira-Venda Nova, Amadora, de acordo com os 
seguintes valores: 
– Custo do orçamento da obra: 30.411,40€; 
– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 6.386,39€. 
 
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 11/2021. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. Nos termos da informação n.º 162, de 24.02.2021, do DHRU. 
A candidatura ao REABILITA+, requerida pelo representante do condomínio do imóvel sito na Rua 
Actor António Silva, n.º 2, na freguesia da Falagueira-Venda Nova, Amadora, de acordo com os 
seguintes valores: 
– Custo do orçamento da obra: 14.469,00€; 
– Comparticipação da Câmara Municipal da Amadora: 3.038,49€. 
 
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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CONCURSO PÚBLICO PARA” EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 JOSÉ CARDOSO PIRES – EXECUÇÃO 
DA OBRA” – EMPREITADA N.º 45/2020 – PLANO DE REMOÇÃO DE AMIANTO. 
Aprovada, por unanimidade. 
O Plano de Remoção de Amianto, apresentado pela empresa Termotelha Lda, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 11.º do Decreto-lei n.º 266/2007, de 24 de julho, e no âmbito da 
empreitada designada, Eficiência Energética nas EB 2+3 José Cardoso Pires – Execução de Obra” 
(Empreitada nº 45/2020). 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA “EXECUÇÃO DE PLANO DE MARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO – 
2021/2022” – EMPREITADA N.º 55/2020 – FICHA DE PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA. 
Aprovada, por unanimidade. 
As Fichas de Procedimento de Segurança, apresentadas pela empresa Trafiurbe – Sinalização, 
Construção e Engenharia, S.A, entidade executante da obra designada “Execução do Plano de 
Marcações de Estacionamento -2021/2022”, nos termos e para os efeitos do disposto do artigo 14.º 
do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA “SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2021 - LOTE 1 – ZONA NORTE; LOTE 2 – 
ZONA SUL” – EMPREITADA N.º 56/2020 FICHA DE PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA. 
Aprovada, por unanimidade. 
As Fichas de Procedimento de Segurança, apresentadas pela empresa Trafiurbe – Sinalização, 
Construção e Engenharia, S.A, entidade executante da obra designada “Execução do Plano de 
Marcações de Estacionamento -2021/2022”, nos termos e para os efeitos do disposto do artigo 14.º 
do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA “EB D. FRANCISCO MANUEL DE MELO - EXECUÇÃO DE OBRA PARA 
REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO” – EMPREITADA N.º 57/2020 – ALTERAÇÃO DO GESTOR 
DE CONTRATO. 
Aprovada, por unanimidade. 
A alteração do gestor do contrato relativo à empreitada denominada “EB D. Francisco Manuel de 
Melo - Execução de Obra para Remoção e Substituição do Amianto” (Empreitada n.º 57/2020), 
nomeando naquela qualidade, o Arqt.º João Carmona, em substituição do Eng.º António Setas, e de 
acordo com a Informação n.º 206, de 08.03.2021, do DOM/DCE. 
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CONCURSO PÚBLICO PARA “ES FERNANDO NAMORA – EXECUÇÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E 
SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO” – EMPREITADA N.º 58/2020 – ALTERAÇÃO DO GESTOR DE 
CONTRATO.  
Aprovada, por unanimidade. 
A alteração do gestor do contrato relativo à empreitada denominada “ES Fernando Namora -
Execução de Obra para Remoção e Substituição do Amianto” (Empreitada n.º 58/2020), nomeando 
naquela qualidade, o Eng.º António Setas em substituição do Arqt.º João Carmona, e de acordo com 
a Informação n.º 207, de 08.03.2021, do DOM/DCE. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA “REQUALIFICAÇÃO URBANA DA RUA DAS FONTAINHAS” – EMPREITADA 
N.º 65/2020 – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE. 
Aprovada, por unanimidade. 
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 12.º do decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, o Plano 
de Segurança e Saúde, desenvolvido pela entidade Unikonstrói, Lda., na qualidade de entidade 
executante, no âmbito da Empreitada n.º 65/2020 designada por “Requalificação Urbana da Rua das 
Fontainhas”. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA” CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS/ PARQUE 
ESCOLAR MUNICIPAL - DRENAGENS” – EMPREITADA N.º 20/2021 – ABERTURA. 
Aprovada, por unanimidade. 
1. Nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos, na sua atual 
redação, a abertura de Concurso Público para a execução da empreitada denominada “Conservação 
e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal – Drenagens (Empreitada n.º 
20/2021) pelo preço base de 197.732,70€, ao qual acresce o I.V.A. à taxa legal em vigor, e com o 
prazo máximo de execução de 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias; 
 
2. Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do Código dos Contratos Públicos, as peças do 
aludido concurso público, bem como a minuta do respetivo anúncio; 
 
3. Ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, a nomeação da composição do 
júri do supramencionado procedimento concursal, nos termos da Informação n.º 247, de 23.03.2021, 
DOM/DME; 
 
4. Delegar no júri do presente procedimento, nos termos do vertido no n.º 2 do artigo 69.º e no n.º 1 
do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, e atendendo à dinâmica própria de um 
procedimento deste tipo, às questões técnicas das peças do procedimento relacionadas com a obra 
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colocada a concurso e aos curtos e rígidos prazos do mencionado diploma legal, 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 Código dos Contratos Públicos (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 
mesmo código), bem como 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 
mencionado código. 
 
5. Nomear como Coordenador de Segurança em Obra, a Dra. Ana Ferreira. 
 

PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020/2021 – 2.ª 
TRANCHE. 
Aprovada, por unanimidade. 
Nos termos e ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na sua atual redação, a descentralização da 2.ª tranche da verba para os parceiros, no 
montante total de 106.075,40€, decorrente do Protocolo de Colaboração celebrado no âmbito do 
Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), e nos termos da tabela constante da 
Informação n.º 29523, de 25.03.2021, do DEDS/DIE. 
 

 
 
REGULAMENTO INTERNO DA FORMAÇÃO. 
Aprovada, por unanimidade. 
O Regulamento Interno da Formação, nos termos da informação n.º 25/FP/2021, de 25.03.2021, do 
DAG/GAJ. 
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EDITAIS 

 
EDITAL 

N.º 1/2021 
 
CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora, faz público que, 
esta Câmara, em reunião realizada em 17 de fevereiro de 2021, deliberou, de harmonia com a alínea 
e) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a deliberação tomada pelo 
Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios 
de Oeiras e Amadora, em reunião de 01 de fevereiro de 2021, que aprovou o Tarifário para o ano de 
2021, conforme se discrimina: 

Tarifário Genérico 
Natureza de Consumo Abastecimento Água (AA) 

FIXA VARIÁVEL 
Recomendação ERSAR 

n.º 01/2009 de 
28/Agosto 

Condicionamentos Euro/mês Euro/Dia Escalões Tarifa 
m3 Euros/m3 

Doméstico 
Diâmetro 

Nominal de 
Contadores 

Até 25mm 4,9121 €  0,1637 €  
De 0 a 5 m3   0,5354 €  

Superior 5 até 
15 m3    0,6478 € 

De 30mm a 50mm 40,5742 €  1,3525 €  
 Superior a 15 

até 25 m3    1,6151 € 

Superior a 50mm 125,7801 €  4,1927 €  
 Superior a 25 

m3    2,2611 € 

Não Doméstico-                                     
Comércio e Indústria 

Diâmetro 
Nominal de 
Contadores 

Até 25mm 14,4908 € 0,4830 €  
Escalão único   1,6151 € De 30mm a 50mm 40,5742 €  1,3525 €  

Superior a 50mm 125,7801 €  4,1927 €  
CMO, CMA, Freguesias 
dos concelhos Oeiras e 
Amadora 

Diâmetro 
Nominal de 
Contadores 

Até 25mm 4,9121 €  0,1637 €  
Escalão único   0,6326 € De 30mm a 50mm 40,5742 €  1,3525 €  

Superior a 50mm 125,7801 €  4,1927 €  
 

Aos valores da tarifa de abastecimento de água constantes da presente tabela acresce o IVA à taxa legal em 
vigor 

 
Natureza de Consumo Saneamento de Águas Residuais (AR) 

FIXA VARIÁVEL 
Recomendação ERSAR nº 01/2009 

de 28/Agosto Euro/mês Euro/Dia Escalões Tarifa 
m3 Euros/m3 

Doméstico 4,8630 €  0,1621 €  
De 0 a 5 m3 0,3944 €  

Superior 5 até 15 m3  0,5073 € 

Superior a 15 até 25 m3  1,3544 € 

Superior a 25 m3 2,2079 € 
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Não Doméstico-                                     
Comércio e Indústria   12,8870 €    0,4296 €  Escalão único  

    1,3544 €   

CMO,CMA, Juntas de Freguesia  Isento   Isento  Escalão único Isento 

 
Aos valores das tarifas referentes ao Saneamento Águas Residuais estão isentos de IVA decorrente da 
legislação em vigor. 

Tarifário Social 
 

Natureza de Consumo Abastecimento Água (AA) 
FIXA VARIÁVEL 

Recomendação 
ERSAR n.º 

01/2009 de 
28/Agosto 

Condicionamentos Euro/mês Euro/Dia 
Escalões Tarifa 

m3 Euros/m3 

Social 

Doméstico 

Até 25mm 

 Isento   Isento  

Escalão A 
De 0 a 15 m3 

  
0,1153 €  

  
De 30mm a 
50mm 

Superior a 
50mm 

Escalão B 
De 0 a 15 m3 

 
0,2885€ 

Não Doméstico 
(Associações de 

Beneficência, IPSS, 
Entidades de 

Reconhecida Utilidade 
Pública ou estatuto 

legalmente equiparado) 

Até 25mm       4,9121 €    0,1637 €  

Escalão único 0,6326 €  
De 30mm a 
50mm     40,5742 €    1,3525 €  

Superior a 
50mm   125,7801 €    4,1927 €  

Aos valores de tarifa de abastecimento de água constantes da presente Tabela acresce o Iva à taxa legal 
em vigor. 
 

Natureza de Consumo Saneamento de Águas Residuais (AR) 
FIXA VARIÁVEL 

Recomendação ERSAR n.º 01/2009 
de 28/Agosto Euro/mês Euro/Dia Escalões Tarifa 

m3 Euros/m3 

Doméstico  Isento   Isento  
Escalão A 

De 0 a 15 m3  0,1038 €  

Escalão B 
De 0 a 15 m3 

 
0,2596 € 
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Não Doméstico  
(Associações de Beneficência, 

IPSS, Entidades de Reconhecida 
Utilidade Pública ou estatuto 

legalmente equiparado) 
4,8630 €  0,1621 €  Escalão único 0,4669 €  

 
Tarifa Social da Água AA e AR 

Critérios de Elegibilidade Escalão 
Rendimento Social de Inserção A 
Pensão Social de Invalidez c/ idade 
inferior ou superior a 70 anos 

A 
Pensão Social de Velhice A 

 
Estado 

Natureza de Consumo Abastecimento Água (AA) 
FIXA VARIÁVEL 

Recomendação ERSAR n.º 
01/2009 de 28/Agosto Condicionamentos Euro/mês Euro/Dia Escalões Tarifa 

m3 Euros/m3 

Estado 
Diâmetro 

Nominal de 
Contadores 

Até 25mm 14,4908 €  0,4830 €  
Escalão 
único 2,7779 €  De 30mm a 

50mm 40,5742 €  1,3525 €  
Superior a 50mm 125,7801 €  4,1927 €  

 
Natureza de Consumo Saneamento de Águas Residuais (AR) 

FIXA VARIÁVEL 
Recomendação ERSAR n.º 

01/2009 de 28/Agosto Euro/mês Euro/Dia Escalões Tarifa 
m3 Euros/m3 

Estado 14,1027 €   0,4701 €  Escalão 
único 2,7501 €  

Tarifa Social da Água AA e AR 
Critérios de Elegibilidade Escalão 

Complemento Solidário para 
Idosos 

B 
Subsídio Social de Desemprego B 
Abono de Família B 
Agregado familiar que tenha 
um rendimento anual igual ou 
inferior a € 5880, acrescido de 
50% por cada elemento do 
agregado familiar que não 
aufira qualquer rendimento, 
até ao máximo de 10 ainda que 
não beneficiem de qualquer 
prestação social 

 
 

B 
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Aos valores de tarifa de abastecimento de água constantes da Tabela anterior acresce o IVA à taxa legal em 
vigor. 
Os valores das tarifas referentes ao Saneamento Águas Residuais estão isentos de IVA decorrente da 
legislação em vigor. 

 
 

Tarifário Familiar 
 

Abastecimento Água - Tarifa VARIÁVEL 
 Doméstico  Doméstico com Agregado Familiar de: 
 Escalões  Tarifário Novos 

Escalões 
com 

5 
elementos  

6 
elementos  

7 
elementos  

8 
elementos  

9 
elementos  

≥10 
elementos  

1º 
escalão  

de 0 até 
5 m3  

0,5354 €  1º 
escalão 

0 a 8 m3 0 a 11 m3 0 a 14 m3 0 a 17 m3 0 a 20 m3 0 a 23 m3  
2º 
escalão  

Superior 
a 5 m3 
até 15 
m3  

0,6478 €  2º 
escalão 

8 a 18 m3  11 a 21 m3 14 a 24 m3 17 a 27 m3 20 a 30 m3 23 a 33 m3  

3º 
escalão  

Superior 
a 15 m3 
até 25 
m3  

1,6151 €  3º 
escalão 

18 a 28 m3 21 a 31 m3 24 a 34 m3 27 a 37 m3 30 a 40 m3 33 a 43 m3  

4º 
escalão  

superior 
a 25 m3  

2,2611 €  4º 
escalão 

mais de 
28 m3 

mais de 
31 m3 

mais de 
34 m3 

mais de 
37 m3 

mais de 
40 m3 

mais de 
43 m3  

 
Saneamento de Águas Residuais – Tarifa VARIÁVEL 

 Doméstico  Doméstico com Agregado Familiar de:  
 Escalões  Tarifário Novos 

Escalões 
com 

5 
elementos  

6 
elementos  

7 
elementos  

8 
elementos  

9 
elementos  

≥10 
elementos  

1º 
escalão  

de 0 até 
5 m3  

0,3944 €  1º 
escalão 

0 a 8 m3 0 a 11 m3 0 a 14 m3 0 a 17 m3 0 a 20 m3 0 a 23 m3  
2º 
escalão  

Superior 
a 5 m3 
até 15 
m3  

0,5073 €  2º 
escalão 

8 a 18 m3  11 a 21 
m3 

14 a 24 
m3 

17 a 27 
m3 

20 a 30 
m3 

23 a 33 
m3  

3º 
escalão  

Superior 
a 15 m3 
até 25 
m3  

1,3544 €  3º 
escalão 

18 a 28 
m3 

21 a 31 
m3 

24 a 34 
m3 

27 a 37 
m3 

30 a 40 
m3 

33 a 43 
m3  

4º 
escalão  

superior 
a 25 m3  

2,2079 €  4º 
escalão 

mais de 
28 m3 

mais de 
31 m3 

mais de 
34 m3 

mais de 
37 m3 

mais de 
40 m3 

mais de 
43 m3  

 
Aos valores de tarifa de abastecimento de água constantes da presente Tabela acresce IVA à taxa legal 
em vigor. 
Os valores das tarifas referentes ao Saneamento de Águas Residuais estão isentos de IVA decorrente da 
legislação em vigor. 
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Tarifa Especial / Clientes EPAL  
 

Natureza de Consumo Abastecimento Água (AA) 
FIXA VARIÁVEL 

Recomendação ERSAR nº 
01/2009 de 28/Agosto Condicionamentos Euro/mês Euro/Dia Escalões Tarifa 

m3 Euros/m3 

Tarifa Especial-Clientes EPAL 
Diâmetro 

Nominal de 
Contadores 

Até 25mm     14,4908 €   0,4830 €  
Escalão 
único 1,3889 € 

De 30mm a 
50mm     40,5742 €   1,3525 €  
Superior a 
50mm   125,7801 €   4,1927 €  

 
Natureza de Consumo Saneamento de Águas Residuais (AR) 

FIXA VARIÁVEL 
Recomendação ERSAR nº 

01/2009 de 28/Agosto Euro/mês Euro/Dia Escalões Tarifa 
m3 Euros/m3 

Tarifa Especial-Clientes EPAL 14,1027 € 0,4701 € Escalão 
único 1,0000 € 

 
MAIS SE FAZ PÚBLICO que, nos termos legais, os novos valores apenas produzem efeitos nos 
utilizadores finais a partir do primeiro dia útil do mês seguinte ao da publicação do presente Edital. 
 
O presente edital será publicado no sítio da Internet dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora e das respetivas câmaras municipais bem como 
nos jornais regionais editados ou distribuídos na área das respetivas autarquias. 
 
E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos 
habituais. 
 

Amadora, 1 de março de 2021 
A Presidente, 

Assinatura ilegível 
Carla Tavares 
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EDITAL 
N.º 2/2021 

 

CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora, FAZ PÚBLICO que, 
de acordo com o disposto no n.º 2 do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na 
redação conferida pelo Decreto-lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, os resultados obtidos na 
implementação do Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA), bem assim como os obtidos 
no Controlo Operacional no Concelho da Amadora, nas análises de controlo da qualidade da água de 
consumo humano, no que concerne aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, são os 
constantes do mapa anexo. 
 
De acordo com a informação prestada pela Unidade Laboratorial da Divisão de Controlo e Proteccão 
da Qualidade da Água, o número de análises previstas no PCQA, a percentagem de análises 
realizadas relativamente ao PCQA aprovado, o valor paramétrico, os valores máximo e mínimo 
obtidos nas análise realizadas, a percentagem de análises que cumprem a legislação, a informação 
complementar relativa às causas dos incumprimentos e às medidas corretivas implementadas para 
regularizar a qualidade da água, a informação relativa aos parâmetros conservativos da água 
exclusivamente comprada, em cumprimento do disposto nas alíneas a) a g) do número 5 do artigo 
17.º do citado diploma legal, são os constantes do mapa em anexo. 
 
E para constar se passou o presente Edital, que vai ser afixado nos lugares públicos habituais e no 
sítio da Internet, nos termos legais. 

 
Amadora, 1 de março de 2021 

A Presidente, 
Assinatura Ilegível 

Carla Tavares 
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EDITAL 
N.º 3/2021 

 

CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora, faz público que, 
esta Câmara, em reunião ordinária de 24 de fevereiro de 2021, deliberou, em conformidade com a 
alínea e) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do disposto no 
Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho e Despacho do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional n.º 484/2009, publicado no Diário da República, 2.ª Série, 
n.º 5, de 8 de janeiro, aprovar a deliberação tomada pelo Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora, tomada em 
reunião de 15 de fevereiro de 2021, titulada pela Proposta de Deliberação n.º 32/2021, relativo à 
atualização dos valores decorrentes do Cálculo da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) para o ano de 
2021, que seguidamente se indicam: 
 

TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS – ÁGUA 
 
Ano de 2021 (média/ unitária correspondente) ………………………………….€ 0,0394 /m3. 
 

TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS – SANEAMENTO 
 
Ano de 2021 (média/ unitária correspondente) …………………………………..€ 0,0230/ m3. 
 
MAIS SE FAZ PÚBLICO que, nos termos legais, os novos valores apenas produzem efeitos nos 
utilizadores finais a partir do primeiro dia útil do mês seguinte ao da publicação do presente Edital. 
 
E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos 
habituais. 
 

Amadora, 5 de março de 2021 
A Presidente, 

Assinatura ilegível 
Carla Tavares 

 
 


