
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

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

titulada pelo Alvará n.º 4/96, através de requerimento efetuado por um requerente, nos 

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

dando lugar a aditamento ao mencionado alvará de loteamento, e posterior comunicação à 

Conservatória do Registo Predial competente, para efeitos de averbamento ao abrigo do n.º 

7 do mesmo artigo e diploma legal. - Alteração à Licença de Loteamento – Após 

Discussão Pública. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou submeter a discussão pública para consulta dos 

interessados e notificar os proprietários dos Lotes constantes do Alvará de Loteamento n.º 

1/04, ao abrigo dos n.ºs 2 e 3 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 e da alínea d) do n.º 1 

do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo, o pedido de alteração do 

licenciamento relativo à operação de loteamento titulada pelo mencionado alvará. - 

Alteração à Licença de Loteamento – Discussão Pública. 

 

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

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

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

concurso público internacional, para a prestação de serviços de segurança e vigilância nas 

instalações dos SIMAS de Oeiras e Amadora, pelo preço base de € 951.298,34, acrescido 

de IVA, pelo prazo de doze meses prevendo-se a possibilidade de renovação por períodos 

não superiores a doze meses, até ao limite de três anos, aprovou as peças do aludido 

procedimento, nomeou o júri do procedimento e respetiva delegação de competências para 

todos os atos processuais inerentes ao mesmo, aprovou a celebração de contrato escrito 

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

Gestora do Contrato. – SIMAS - Procedimento por Concurso Público Internacional, para  

 



 

 

 

a Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância nas Instalações dos SIMAS de 

Oeiras e Amadora – Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou ao abrigo da alínea e) 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, os novos valores dos 

preços dos Serviços Domiciliários Complementares para 2020, a vigorar no prazo de 15 dias 

após a respetiva publicitação, nos termos do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro na sua atual redação. – SIMAS - Serviços Domiciliários Complementares para 

2020. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado a não adjudicação do concurso público 

para a aquisição da prestação de serviços de poda e abate de árvores de alinhamento, nos 

termos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 79.º conjugado com os artigos 36.º 

e 38.º todos do CCP, em virtude de não existência de propostas elegíveis e consequente 

revogação da decisão de contratar, prevista no artigo 80.º do CCP e a extinção do 

procedimento em questão. 

Foi ainda deliberado notificar todos os interessados no procedimento concursal em causa 

para efeitos de audiência prévia, fixando-se para o efeito um prazo de dez dias, ao abrigo do 

disposto nos artigos 121.º e 122.º ambos do Código do Procedimento Administrativo. - 

Concurso Público para a Aquisição da Prestação de Serviços de Poda e Abate de 

Árvores de Alinhamento – Não Adjudicação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de recrutamento, mediante o regime 

de mobilidade na categoria, para ocupação de um posto de trabalho da carreira e categoria 

de Assistente Técnico (área de informação geográfica), restrito à candidatura de 

trabalhadores com vínculo de trabalho por tempo indeterminado. 

Foi ainda deliberado que o presente recrutamento constitua uma reserva de recrutamento 

durante o período de 18 meses contados da data de homologação da lista de ordenação 

final. - Abertura de Recrutamento. 

 

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

comum de recrutamento, para ocupação de seis postos de trabalho da carreira de 

Assistente Operacional, na categoria de Assistente Operacional (área condução de máqui- 

 



 

 

 

nas pesadas e veículos especiais), para a constituição de vínculo de emprego público, na 

modalidade de contrato em funções públicas por tempo indeterminado. - Abertura de 

Procedimento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de Protocolo de Cooperação a celebrar 

entre a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e a 

Câmara Municipal da Amadora, nos termos do n.º 1 e alínea g) do n.º 2 do artigo 23.º, bem 

como da alínea v) do n.º 1 do artigo 23.º todos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua 

atual redação. - Protocolo de Cooperação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do Acordo de Parceria a celebrar 

entre o Município da Amadora e a Organização Mundial de Educação Pré-Escolar-Comité 

Português. 

Foi ainda aprovado a comparticipação municipal de 4.000€ para dotar o espaço não 

habitacional municipal das condições necessárias ao desenvolvimento das atividades do 

projeto A Rodar 7EG, de acordo com a Cláusula Segunda do supramencionado instrumento 

jurídico. - Acordo de Parceria. 

 

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

Programa Reabilita Plus requerida por um requerente, na qualidade de Administrador do  

Condomínio, do imóvel sito na Rua Latino Coelho, n.º 23 e 23A, na freguesia da Falagueira 

– Venda Nova, na Amadora. - Reabilita Plus 7/2019. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi provado comparticipar nas obras, no âmbito do 

Programa Reabilita Plus requerida por um requerente, na qualidade de Administrador do  

Condomínio, do imóvel sito na Avenida D. Pedro V, n.º 13, na freguesia das águas Livres, na 

Amadora. - Reabilita Plus 8/2019. 

 

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

Programa Reabilita + requerida por uma requerente, na qualidade de comproprietária e 

procuradora dos três restantes comproprietários do imóvel sito na Travessa do Porto Santo, 

Lote 942, na freguesia da Encosta do Sol, na Amadora. - Reabilita + 43/2019. 

 

 



 

 

 

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 Rua 1.º de Dezembro, n.º 34, na freguesia da Venteira, na 

Amadora. - Reabilita + 49/2019. 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a comparticipação das obras, no âmbito 

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

imóvel sito na Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º 19, na freguesia da Mina de Água, na 

Amadora. - Reabilita + 81/2019. 

 

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

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

imóvel sito na Rua Dona Inês de Castro, n.º 18 com traseiras para a Rua Dr. Quirino Rosa, 

n.º 25 e 25 A, na freguesia das Águas Livres, na Amadora. - Reabilita + 86/2019. 

 

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

Programa Reabilita + requerida por uma requerente, na qualidade de Representante Legal 

dos Proprietários do imóvel sito na Rua Carlos Mardel, n.º 8, na freguesia da Venteira, na 

Amadora. - Reabilita + 89/2019. 

 

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

Programa Reabilita + requerida por uma requerente na qualidade de Gestora do 

Condomínio, do imóvel sito na Rua Conde de Tomar, n.º 9, na freguesia das Águas Livres, 

na Amadora. - Reabilita + 94/2019. 

 

Pela 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 Rua Teixeira de Pascoais, n.º 23 e Rua Emídio da Conceição 

Fernandes n.º 2 a 2B, na freguesia da Mina de Água, na Amadora. - Reabilita + 95/2019. 

 

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 Rua Pais de Ramos, n.º 4, na freguesia da Venteira, na 

Amadora. - Reabilita + 97/2019. 



 

 

 

No âmbito do concurso público para a empreitada número 18/2019, designada por Eixos 

Principais – Pavimentação – Execução de Obra foram aprovadas as fichas de procedimento 

de segurança apresentadas pela adjudicatária, nos termos do n.º 2 do artigo 14.º do 

Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro. - Fichas de Procedimento de Segurança. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas as fichas de procedimento de 

segurança apresentadas pela adjudicatária, nos termos do n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-

Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, no âmbito do concurso público para a empreitada 

número 28/2019, designada por “Jardim Central da Buraca – Execução da Obra de 

Recuperação do Parque. - Fichas de Procedimento de Segurança. 

 

No âmbito do concurso público para a empreitada número 25/2019, designada por 

Sinalização Horizontal 2019/2020/2021 – Lote 1: Zona Norte e Lote 2: Zona Sul, foram 

aprovadas as fichas de procedimento de segurança apresentadas pela adjudicatária, nos 

termos do n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro. - Fichas de 

Procedimento de Segurança. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a não adjudicação da empreitada número 

47/2019 denominada Rua 9 de Abril, Rua Luís Gomes, Avenida Cardoso Lopes e 

Envolventes – Execução de Obra, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 79.º 

conjugado com os artigos 36.º e 38.º todos do Código dos Contratos Públicos, em virtude de 

impossibilidade imprevisível de prorrogação do prazo decorrente da prestação de 

esclarecimentos e consequente impossibilidade de apresentação de propostas pelos 

interessados durante a extensão do prazo, bem como a consequente revogação da decisão 

de contratar, prevista no artigo 80.º do Código dos Contratos Públicos e a extinção do 

procedimento supramencionado. - Empreitada Denominada Rua 9 de Abril, Rua Luís 

Gomes, Avenida Cardoso Lopes e Envolventes – Execução de Obra – Não 

Adjudicação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, o despacho da Presidente 

a 15.11.2019 e através do qual procedeu à aprovação das minutas das adendas aos 

contratos no âmbito do Acordo-Quadro de Fornecimento de Combustíveis Rodoviários AQ-

CR2018, Lote 1 – Fornecimento em Postos de Abastecimento em Portugal Continental atra- 



 

 

 

vés da ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.. – 

Contratos – Adendas. 

 

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

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS) e através dos quais, autorizou a adjudicação do procedimento 

por concurso publico com publicidade internacional, destinado à aquisição de seguros do 

ramo “ Não Vida”, para o Lote 1 – Frota Automóvel, à entidade Lease Plan Portugal – 

Comércio e Aluguer de Automóveis e Equipamentos Unipessoal, Lda. – Sucursal em 

Portugal em conjunto com a Euro Insurances Designated Activity Company, com o 

compromisso de constituírem um agrupamento sob a forma de consórcio externo, pelo valor 

de € 95.450,93, pelo prazo de vinte e quatro meses, resultando um valor anual de € 

47.725,47, isentos de IVA e aprovou a minuta do contrato escrito, nos termos do disposto no 

artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos. – SIMAS - Procedimento por Concurso 

Publico com Publicidade Internacional, Destinado à Aquisição de Seguros do Ramo “ 

Não Vida”, para o Lote 1 – Frota Automóvel, à Entidade Lease Plan Portugal – 

Comércio e Aluguer de Automóveis e Equipamentos Unipessoal, Lda. – Sucursal em 

Portugal em Conjunto com a Euro Insurances Designated Activity Company – 

Adjudicação – Ratificação de Atos. 

 

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

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS) e através dos quais, autorizou a adjudicação do procedimento 

por concurso público para Empreitada Destinada à Reparação de Roturas na Rede e 

Ramais de Abastecimento de Água no Concelho da Amadora para os Anos 2020 e 2021, 

pelo valor de € 232.542,50, acrescidos 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), com prazo de execução de 365 dias, a decorrer nos 

anos de 2020 e 2021, aprovou a minuta de contrato escrito a celebrar com a entidade 

adjudicatária, nos termos do disposto do n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos 

Públicos e nomeou a Coordenadora de Segurança em Fase de Obra e a Diretora de 

Fiscalização da mesma empreitada. – SIMAS - Concurso Público para Empreitada 

Destinada à Reparação de Roturas na Rede e Ramais de Abastecimento de Água no 

Concelho da Amadora para os Anos 2020 e 2021 – Adjudicação – Ratificação de Atos. 



 

 

 

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

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS) e através dos quais, autorizou a adjudicação da empreitada 

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

reparação de caixas de visita, nas redes de águas residuais, no concelho de Oeiras, à 

empresa Olinco – Material Construção, Construção Civil e Obras Públicas, Lda., pelo valor 

de €304.498,46, 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), com prazo de execução de 365 dias, a ocorrer nos anos de 

2019 e 2020, aprovou a minuta do contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 98.º do 

Código dos Contratos Públicos e nomeou o Coordenador de Segurança em Obra e Diretor 

de Fiscalização da mesma. – SIMAS - Empreitada Destinada à Reparação de Colapsos 

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

Redes de Águas Residuais, no Concelho de Oeiras – Ratificação de Atos. 

 

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 autorizou a recabimentação/reescalonamento 

do valor correspondente à adjudicação do concurso público para a empreitada destinada à 

instalação/remodelação das infraestruturas na Estrada Velha de Queluz, no concelho de 

Oeiras, no montante de € 219.276,65, 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), e no que concerne à redistribuição da verba 

a afetar ao ano 2020, no valor total de €181.758,42. - SIMAS - 

Recabimentação/Reescalonamento – Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato praticado pelo Conselho de Administração 

dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e 

Amadora (SIMAS), e através do qual autorizou a qualificação das empresas Gasfomento -  

Sistemas e Instalações de Gás, S.A e Construbuild – Services, Lda. no âmbito do concurso 

limitado por prévia qualificação para prestação de serviços destinados à substituição de 

72.000 contadores DN15, com fornecimento e colocação, a executar nos anos de 2020 a 

2023. – SIMAS - Concurso Limitado por Prévia Qualificação para Prestação de Servi- 

 



 

 

 

ços Destinados à Substituição de 72.000 Contadores DN15, com Fornecimento e 

Colocação, a Executar nos Anos de 2020 a 2023 – Ratificação de Ato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a 4.ª alteração ao Orçamento de 2019 

(Orçamento das Despesas Correntes) dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), no valor de € 227.400,00 e nos 

termos da Proposta de Deliberação do Conselho de Administração. – SIMAS - 4.ª Alteração 

ao Orçamento de 2019. 

 

No âmbito do Procedimento de Concurso Público com Publicação de Anúncio no JOUE para 

Aluguer Operacional de Viaturas Ligeiras, por Lotes, para um período de sessenta meses, a 

Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório Final elaborado pelo Júri. 

Foi também aprovado a não adjudicação do supramencionado procedimento relativamente a 

todos os lotes, com os fundamentos legais constantes do relatório preliminar do Júri e por 

este mantidos, no seu relatório final, extinguindo-se o procedimento em causa, bem como a 

consequente revogação da decisão de contratar. 

Tendo ainda sido deliberado a notificação da decisão de não adjudicação a todos os 

concorrentes, no que respeita aos Lotes 3 e 4. - Procedimento de Concurso Público com 

Publicação de Anúncio no JOUE para Aluguer Operacional de Viaturas Ligeiras, por 

Lotes, para um Período de Sessenta Meses – Não Adjudicação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de Procedimento de Concurso Público, 

com Publicitação no Diário da República, para o Fornecimento de Sacos de Plásticos 

Descartáveis para Contentores Semienterrados (Moloks), ao abrigo do disposto na alínea c) 

do n.º 1 do artigo 16.º, na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º e no artigo 130.º todos do Código 

dos Contratos Públicos, com o preço base € 168.000,00 (acrescido do IVA, à taxa legal em 

vigor), para período de 12 (doze) meses ou até que se esgote o encargo total. 

Foram ainda aprovadas as peças do supramencionado concurso, nomeadamente, o 

anúncio, o programa e o caderno de encargos para o efeito do disposto na alínea c) do n.º 1 

e n.º 2 do artigo 40.º do CCP, a Gestora do Contrato para os efeitos do previsto nos artigos 

290.º A conjugado com a alínea i) no n.º 1 do artigo 96.º ambos do Código dos Contratos 

Públicos e composição do júri. 

Por último foi aprovada a delegação no júri das competências para a realização da 

audiência prévia dos concorrentes e para a prestação de esclarecimentos nos termos do  



 

 

 

disposto no n.º 2 do artigo 69.º conjugado com o n.º 1 do artigo 109.º ambos do 

supramencionado diploma legal. - Procedimento de Concurso Público, com Publicitação 

no Diário da República, para o Fornecimento de Sacos de Plásticos Descartáveis para 

Contentores Semienterrados (Moloks) – Abertura. 

 


