
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 4 DE JULHO DE 2018 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou submeter a discussão pública, ao abrigo do artigo 

27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

136/2014 de 9 de setembro, o pedido de alteração do licenciamento relativo à operação de 

loteamento titulada pelo Alvará de Loteamento n.º 01/02, requerida pela requerente, 

mantendo-se inalteráveis os restantes parâmetros aprovados no supramencionado alvará de 

loteamento. – Discussão Pública. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alteração à licença de loteamento 

titulada pelo Alvará de Loteamento n.º 2/03, requerida pela requerente, nos termos do artigo 

27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação. - Alteração à 

Licença de Loteamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de um apoio à Junta de Freguesia da 

Encosta do Sol, relativo ao Espaço Alfornelos, espaço que promovem ateliers semanais, 

desenvolvem várias atividades dirigidas essencialmente à população sénior, contribuindo 

para quebrar o isolamento e a solidão daquela população, através da dinamização de novas 

aprendizagens em diferentes áreas, como a pintura e a informática. - Espaço Alfornelos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a PD n.º 203-SIMAS/2018 deliberada pelo 

Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos 

Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), nos termos e ao abrigo do disposto na alínea cc) 

do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, a 

alienação mediante retoma, de 3 (três) viaturas propriedade dos SIMAS e no âmbito do 

procedimento por consulta prévia a três entidades, para a aquisição de 2 (duas) viaturas 

ligeiras de mercadorias, de cabine dupla, sete lugares e caixa aberta fixa a diesel, mediante 

retoma de 3 (três) outras viaturas, propriedade dos Serviços Intermunicipalizados de Água e  

 



 

 

 

Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora - SIMAS - Alienação, de 3 (três) 

viaturas. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de  

Oeiras e Amadora (SIMAS), através dos quais autorizou a abertura de procedimento por 

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

destinada à instalação ou substituição de redes de abastecimento de água e de ramais de 

ligação no concelho da Amadora, a executar no prazo de um ano, e a desenvolver em 2019, 

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

atos processuais inerentes ao procedimento em causa, aprovou as peças do respetivo 

procedimento, aprovou a celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 

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

Projeto e a gestora do contrato. – SIMAS - Abertura de Procedimento por Concurso 

Público para a Celebração de Acordo Quadro para a Execução da Empreitada 

Destinada à Instalação ou Substituição de Redes de Abastecimento de Água e de 

Ramais de Ligação no Concelho da Amadora – Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram ratificados os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de  

Oeiras e Amadora (SIMAS), através dos quais autorizou a abertura de procedimento por 

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

destinada à reparação de roturas na rede de abastecimento de água no concelho de Oeiras, 

para os anos 2018, 2019 e 2020, aprovou as peças do respetivo procedimento, nomeou o 

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

processuais inerentes ao procedimento em causa, as peças do respetivo procedimento, 

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

dos Contratos Públicos, nomeou o Coordenador de Segurança em Fase de Projeto e o 

Gestor do Contrato. – SIMAS - Abertura de Procedimento por Concurso Público para a 

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

de Roturas na Rede de Abastecimento de Água no Concelho de Oeiras, para os anos 

2018, 2019 e 2020 – Ratificação de Atos. 

 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a PD n.º 216-SIMAS/2018 deliberada pelo 

Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos 

Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), relativa à primeira revisão de preços, no âmbito 

da empreitada de Construção do Novo Edifício dos Serviços Técnicos dos SIMAS de Oeiras 

e Amadora, em Leceia, Oeiras. – SIMAS - Empreitada de Construção do Novo Edifício 

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

de Preços. 

 

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

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de  

Oeiras e Amadora (SIMAS) e através do qual aprovou o reescalonamento da verba a afetar 

no âmbito da empreitada destinada à Instalação de Coletores Domésticos e Pluviais de 

Ligação do Loteamento Marconi-Parque (Zona Sul), freguesia da Venteira, Concelho da 

Amadora, através da reafectação das verbas para os anos 2018 e 2019. – SIMAS - 

Empreitada Destinada à Instalação de Coletores Domésticos e Pluviais de Ligação do 

Loteamento Marconi-Parque (Zona Sul), freguesia da Venteira, Concelho da Amadora - 

Reescalonamento da Verba. 

 

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

recrutamento, para ocupação de 1 (um) posto de trabalho da carreira de Técnico Superior, 

na categoria de Técnico Superior (área de nutrição), para a constituição de vínculo de 

emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado. - Procedimento Concursal. 

 

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

Programa Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de representante da 

proprietária, de um imóvel sito na freguesia da Mina de Água, na Amadora. - Reabilita + 

06/2018. 

 

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

Programa Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de representante da 

administração do condomínio do imóvel sito na freguesia da Falagueira-Venda Nova, 

Amadora. - Reabilita + 08/2018. 

 



 

 

 

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

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

condomínio do imóvel sito na freguesia da Mina de Água, na Amadora. - Reabilita + 

11/2018. 

 

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

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

condomínio do imóvel sito na freguesia da Encosta do Sol, Amadora. - Reabilita + 12/2018. 

 

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

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

condomínio do imóvel sito na freguesia da Venteira, na Amadora. - Reabilita + 13/2018. 

 

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

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

condomínio do imóvel sito na freguesia da Venteira, Amadora. - Reabilita + 14/2018. 

 

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

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

condomínio do imóvel sito na freguesia da Mina de Água, na Amadora. - Reabilita + 

15/2018. 

 

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

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

condomínio do imóvel sito na freguesia da Mina de Água, Amadora. - Reabilita + 16/2018. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta de Contrato-Programa, a celebrar 

entre o Município da Amadora e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 

Amadora, permitindo apoiar os custos funcionais inerentes aos recursos materiais e 

humanos, bem como aos equipamentos assumidos mensalmente pela referida Associação. 

- Contrato-Programa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição do apoio financeiro às Juntas de 

Freguesia da Venteira e da Mina de Água, para a aquisição de um autocarro para cada uma  



 

 

 

das Juntas de Freguesia mencionadas, permitindo dar cumprimento ao Protocolo 

estabelecido com o Município da Amadora para o transporte dos alunos do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico às visitas de estudo, as quais assumem uma importância preponderante na 

componente educativa das crianças. – Aquisição de Autocarros. 

 

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

à Associação dos Amigos da Escola Superior de Teatro e Cinema, referente à última 

tranche do ano letivo 2017/2018, no âmbito do projeto Amasénior Lazer – Identidades. 

Foi ainda aprovado a denúncia do Acordo de Parceria celebrado entre a Câmara Municipal 

da Amadora e a Escola Superior de Teatro e Cinema e a Associação dos Amigos da Escola 

Superior de Teatro e Cinema. - Amasénior Lazer – Identidades - Denúncia do Acordo de 

Parceria 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou aderir à Carta Portuguesa para a Diversidade, 

este instrumento descreve medidas concretas que podem ser tomadas para promover a 

diversidade e a igualdade de oportunidades no trabalho, independentemente da origem 

cultural, ética e social, orientação sexual, género, idade, características físicas, estilo 

pessoal e religião. - Carta Portuguesa para a Diversidade. 

 

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

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

Basquetebol de Lisboa, à Federação Portuguesa Esgrima e à Associação de Atletismo de 

Lisboa, relativa às despesas de inscrição individual e seguro desportivo, a 20 atletas por 

escalão com idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos. - Inscrição Individual e 

Seguro Desportivo. 

 

Foram aprovadas as Normas Regulamentares de Atribuição do Prémio José Afonso. - 

Normas Regulamentares de Atribuição do Prémio José Afonso. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou ao abrigo do n.º 3 do artigo 148.º do Código dos 

Contratos Públicos, o Relatório Final elaborado pelo Júri do Concurso Eixo Estruturante 

Venda Nova/Falagueira – Execução de Obra. 

Foi ainda aprovado a adjudicação do aludido procedimento, com o prazo de execução de 

364 (trezentos e sessenta e quatro) dias, bem como nomear o gestor do procedimento em  



 

 

 

causa. - Concurso Eixo Estruturante Venda Nova/Falagueira – Execução de Obra – 

Adjudicação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado ao abrigo do n.º 3 do artigo 148.º do 

Código dos Contratos Públicos, o Relatório Final elaborado pelo Júri do Concurso 

Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal – Obras 

Diversas de Impermeabilização e Pintura. 

Também foi aprovado a adjudicação do aludido procedimento, com o prazo de execução de 

420 (quatrocentos e vinte) dias, a minuta do contrato nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do 

CCP e nomear o gestor do procedimento em causa. - Concurso Conservação e 

Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal – Obras Diversas de 

Impermeabilização e Pintura – Adjudicação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou nos termos do n.º 1 do artigo 36.º do Código dos 

Contratos Públicos, a abertura de concurso público para a empreitada designada Estrada 

das Águas Livres/Carenque, com o prazo máximo de execução de 90 (noventa) dias. 

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

artigo 40.º do CCP, a nomeação do júri, ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do CCP. 

Foi também deliberado delegar no júri do presente procedimento, nos termos do n.º 2 do 

artigo 69.º e n.º 1 do artigo 109.º do CCP, as competências para proceder à prestação de 

esclarecimentos solicitados ao abrigo da alínea a) do n.º 5 do artigo 50.º do CCP, e nomear 

o Coordenador de Segurança em Obra. - Concurso Público para a Empreitada 

Designada Estrada das Águas Livres/Carenque – Abertura. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado nos termos do n.º 1 do artigo 36.º do 

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

designada Ligação da Rua Amílcar Cabral à Rua Eusébio Leão à Av. Manuel Alpedrinha, 

com o prazo máximo de execução de 120 (cento e vinte) dias. 

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

artigo 40.º do CCP, e a nomeação do júri ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do CCP, bem 

como delegar no júri do presente procedimento, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º e n.º 1 do 

artigo 109.º do CCP, as competências para proceder à prestação de esclarecimentos solici- 

 

 



 

 

 

tados ao abrigo da alínea a) do n.º 5 do artigo 50.º do CCP e nomeado o Coordenador de 

Segurança em Obra. - Concurso Público para a Empreitada Designada Ligação da Rua 

Amílcar Cabral à Rua Eusébio Leão à Av. Manuel Alpedrinha – Abertura. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Acordo de Colaboração, a celebrar 

entre Ministério da Educação e o Município da Amadora, no âmbito de obras de 

requalificação e modernização das instalações na Escola Básica 2/3 de Alfornelos. - Acordo 

de Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o montante das comparticipações 

municipais para a Edição 2018 do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA). – 

PAMA. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de procedimento com vista à 

apresentação de convite aos cocontratantes selecionados no âmbito do AQ_VS_2014 – 

Vigilância e Segurança, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 259.º do Código 

dos Contratos Públicos, repartido por três anos (3) anos económicos. 

Foi ainda aprovado as peças do procedimento, a composição do júri do procedimento de 

acordo com o vertido no n.º 1 do artigo 67.º do CCP, bem como delegar as competências 

para a realização de audiências prévias e para a prestação de esclarecimentos no júri, ao 

abrigo do n.º 2 do artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos, e designar dois gestores do 

procedimento ao abrigo do artigo 290.º A conjugado com a alínea i) do n.º 1 do artigo 96.º 

do mesmo Código. - Procedimento com Vista à Apresentação de Convite aos 

Cocontratantes Selecionados no Âmbito do AQ_VS_2014 – Vigilância e Segurança – 

Abertura. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado ratificar a PD n.º 206/2018 deliberada pelo 

Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos 

Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), no que concerne aos seus pontos III, IV e V, 

referentes à nomeação do júri do procedimento com a respetiva delegação de competências 

para todos os atos processuais inerentes ao procedimento concursal, e nomeação da 

Coordenadora de Segurança em Fase de Projeto e Gestora do Contrato. 

Foi ainda aprovado as peças procedimentais do concurso público, no âmbito da celebração 

de acordo quadro, visando a remodelação de redes de água residuais e pluviais no Conce- 



 

 

 

lho da Amadora. – SIMAS – Ratificação da PD n.º 206/2018, no Âmbito do Concurso 

Público da Celebração de Acordo Quadro, Visando a Remodelação de Redes de Água 

Residuais e Pluviais no Concelho da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou a PD n.º 207/2018 deliberada pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS), no que concerne aos seus pontos III, IV e V, referentes à 

nomeação do júri do procedimento com a respetiva delegação de competências para todos  

os atos processuais inerentes ao procedimento em causa, e nomeação do Coordenador de 

Segurança em Fase de Projeto e Gestor do Contrato. 

Foi ainda aprovado as peças procedimentais do concurso público, no âmbito da celebração 

de acordo quadro, para execução da empreitada destinada à reparação de roturas na rede 

de abastecimento de água no concelho de Oeiras, para os anos 2018 e 2019. – SIMAS –  

Ratificação da PD n.º 207/2018, no Âmbito do Concurso Público da Celebração de 

Acordo Quadro, para Execução da Empreitada Destinada à Reparação de Roturas na 

Rede de Abastecimento de Água no Concelho de Oeiras, para os Anos 2018 e 2019. 


