
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 17 DE OUTUBRO DE 2018 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de protocolo de colaboração, a celebrar 

entre o Município da Amadora e a SP Televisão SA, no âmbito da produção da novela “Alma 

e Coração”. - Protocolo de Colaboração. 

 

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), através do qual, aprovou a suspensão do ato de Consignação 

da empreitada, destinada à Instalação de coletores domésticos e pluviais de ligação do 

loteamento Marconi-parque (Zona Sul), Freguesia da Venteira, Município da Amadora, até 

estarem reunidas todas as condições de início da mesma, nomeadamente até que sejam 

emitidas as licenças para a realização de trabalhos na via pública pela Câmara Municipal da 

Amadora. – SIMAS - Suspensão do Ato de Consignação – Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato do Conselho de Administração dos SIMAS 

dos Municípios de Oeiras e Amadora, através do qual, aprovou a alteração do Coordenador 

de Segurança em Obra e Diretor de Fiscalização. – SIMAS - Coordenador de Segurança 

em Obra e Diretor de Fiscalização – Alteração – Ratificação de Ato. 

 

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

Administração dos SIMAS, através dos quais, autorizou a abertura de procedimento por 

concurso público tendo em vista à celebração de acordo-quadro, para a empreitada 

destinada à reparação de colapsos de coletores e ramais, substituição de tampas e 

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

Amadora, a executar no prazo máximo de 360 dias, pretendendo-se que a mesma decorra 

durante os anos de 2019 e 2020, nomeou o júri do procedimento, e sua composição, com 

respetiva delegação de competências para todos os atos processuais inerentes ao procedi- 

 



 

 

 

mento em causa, aprovou as peças do respetivo procedimento, a celebração de contrato 

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

Coordenadora de Segurança, em Fase de Projeto e a Gestora do Contrato. – SIMAS - 

Abertura de Procedimento por Concurso Público tendo em Vista à Celebração de 

Acordo-Quadro, para a Empreitada Destinada à Reparação de Colapsos de Coletores 

e Ramais, Substituição de Tampas e Reparação de Caixas de Visita, nas Redes de 

Águas Residuais e Pluviais no Município da Amadora, para os Anos de 2019 e 2020. – 

Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a alteração à Cláusula 9.ª do Protocolo de 

Colaboração, celebrado entre a Câmara Municipal da Amadora e a LPDA – Liga Portuguesa 

dos Direitos do Animal. – Protocolo de Colaboração – Alteração. 

 

No âmbito dos protocolos assinados entre o Município da Amadora e as escolas com 

recintos desportivos, e de acordo com os pressupostos do regulamento municipal sobre a 

respetiva utilização dos pavilhões das escolas, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

deliberado aprovar a atribuição de comparticipação municipal para escolas no âmbito da 

utilização dos equipamentos desportivos escolares. - Utilização dos Pavilhões das 

Escolas. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora e no âmbito do II Plano Municipal para a Integração de 

Migrantes 2018-2020, foi aprovado a transferência de uma verba para a Associação de 

Solidariedade Social Alto da Cova da Moura (ASSACM) e Associação de Intervenção 

Comunitária, Desenvolvimento Social e de Saúde (AJPAS). – Integração de Migrantes. 

 

No âmbito do Sistema Telefónico de Assistência Permanente da Amadora (STAPA), foi pela 

Câmara Municipal da Amadora deliberado atribuir à Santa Casa da Misericórdia da Amadora 

uma comparticipação municipal. - Sistema Telefónico de Assistência Telefónico de 

Assistência Permanente da Amadora. 

 

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

Código dos Contratos Públicos, o Relatório Final elaborado pelo Júri da empreitada 

denominada “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes – Lotes 1, 2 e 3”, bem 

como a adjudicação da aludida empreitada, com o prazo de execução de 364 dias. 



 

 

 

Foi ainda aprovado a minuta do contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos e nomeou o gestor do procedimento. - Empreitada Denominada 

“Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes – Lotes 1, 2 e 3” – Adjudicação. 

 

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

148.º do Código dos Contratos Públicos, o Relatório Final elaborado pelo Júri da empreitada 

denominada “Reposição de Pavimentos 2018/2019 – Lotes 1, 2 e 3”, bem como a 

adjudicação da empreitada, com o prazo de execução de 364 dias. 

Foi ainda aprovado a minuta do contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos e nomeou a gestora do procedimento. - Empreitada Denominada 

“Reposição de Pavimentos 2018/2019 – Lotes 1, 2 e 3” – Adjudicação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou nos termos do n.º 3 do artigo 148.º do Código dos 

Contratos Públicos, O Relatório Final elaborado pelo Júri da empreitada denominada 

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

Drenagens, bem como a adjudicação da empreitada em causa, com o prazo de execução 

de 364 dias. 

Foi ainda aprovado a minuta do contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos e nomeou o gestor do procedimento. - Empreitada Denominada 

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

Drenagens – Adjudicação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura do procedimento ao abrigo do 

disposto no artigo 259.º do Código dos Contratos Públicos, ao abrigo do AQ_HL_2015 

celebrado pela eSPap, I.P., por convite aos cocontratantes selecionados, por um período de 

3 (três) anos, para a prestação de serviços de limpeza programada/permanente e 

pontual/extra em diversas instalações municipais e nas escolas básicas do 2.º e 3.º ciclos e 

ensino secundário do Município da Amadora (2 Lotes), repartido por quatro (4) anos 

económicos, 2018, 2019, 2020 e 2021. 

Foram aprovadas as peças do procedimento, a composição do júri do procedimento, de 

acordo com o que dispõe o n.º 1 do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, com a 

delegação de competências neste para a realização de audiências prévias e para a 

prestação de esclarecimentos, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 69.º do mesmo 

Código, bem  



 

 

 

como a designação de gestores do contrato para cada um dos lotes, para os efeitos do 

previsto nos artigos 290.ºA conjugados com a alínea i) do n,º 1 do artigo 96,º do Código dos 

Contratos Públicos. - Abertura do Procedimento ao Abrigo do Disposto no Artigo 259.º 

do Código dos Contratos Públicos, ao Abrigo do AQ_HL_2015 Celebrado pela eSPap, 

I.P., por Convite aos Cocontatantes Selecionados, por um Período de 3 (três) Anos, 

para a Prestação de Serviços de Limpeza Programada/Permanente e Pontual/Extra em 

Diversas Instalações Municipais e nas Escolas Básicas do 2.º e 3.º Ciclos e Ensino 

Secundário do Município da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 10.ª Modificação relativa às Grandes Opções do 

Plano, PPI (Plano Plurianual de Investimentos), PAM (Plano de Atividades Municipais) e 

Orçamento da Despesa referente ao ano de 2018. - 10.ª Modificação. 

 


