
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um Voto de Pesar pelo falecimento de 

Jorge do Carmo da Silva Leite, pioneiro do Direito do Trabalho em Portugal, professor da 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, teve sempre um relacionamento 

pedagógico, cívico e sempre disponível junto dos sindicatos, associações de trabalhadores 

e movimentos de defesa dos direitos precários. 

É identificado como um cidadão marcante da democracia no nosso país, que aliou a 

intervenção pública com a generosidade e simplicidade. 

Foi deputado na I e II Legislaturas, eleito pelo PCP, e presidiu à Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. 

A vida de Jorge Leite é uma referência para todos os que lutam pela justiça social e pelos 

direitos do trabalho, teve sempre sabedoria e sentido de justiça do seu magistério e da sua 

vida são um desafio à confirmação da nossa sociedade por regras de equilíbrio e de 

respeito pelo trabalho e pelo trabalhador. – Voto de Pesar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o despacho proferido pela Presidente a 

29.08.2019, e através do qual aprovou o relatório final elaborado pelo júri do procedimento 

por concurso público para a aquisição 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 e autorizou a adjudicação à concorrente – PEGC, Lda., 

com o preço contratual de € 155.178,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como 

aprovou a minuta de contrato a celebrar com a mencionada entidade. – Procedimento por 

Concurso Público para a Aquisição 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 – Adjudicação - Ratificação 

de Ato. 



 

 

 

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 proferido pela 

Presidente a 09.09.2019 e através do qual aprovou o relatório final elaborado pelo júri do 

procedimento por consulta pública para o fornecimento de combustíveis rodoviários ao 

abrigo do Acordo-Quadro de fornecimento rodoviários AQ-CR 2018, Lote 1 – Fornecimento 

em postos de abastecimento em Portugal Continental, através da ESPAP-Entidade de 

Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. com autorização da adjudicação à 

concorrente BP Portugal, S.A., com o preço contratual de € 2.203.383,34, acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor, e aprovou a respetiva minuta de contrato. - Procedimento por 

Consulta Pública para o Fornecimento de Combustíveis Rodoviários ao Abrigo do 

Acordo-Quadro de Fornecimento Rodoviários AQ-CR 2018, Lote 1 – Fornecimento em 

Postos de Abastecimento em Portugal Continental, através da ESPAP-Entidade de 

Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. – Adjudicação – Ratificação de 

Ato. 

 

No âmbito da pretensão requerida pelo requerente Adelino Soares & Ferreira,Lda.,foi pela 

Câmara Municipal da Amadora aprovou ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 54.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, a redução do montante da 

caução prestada, por distrate do Lote 11, mantendo-se a hipoteca sobre os restantes lotes 

(Lote 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8). – Redução de Caução. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado enquadrar, no âmbito da medida de apoio 

ao movimento associativo vigente desde 2017, a Santa Casa da Misericórdia da Amadora. 

Foi aprovado a resolução, por mútuo acordo, do Protocolo de cedência de espaço não 

habitacional celebrado a 26 de fevereiro de 2010, entre o Município da Amadora e a Santa 

Casa da Misericórdia da Amadora  

Por último, foi aprovado celebrar o contrato de arrendamento de cedência de espaço não 

habitacional com a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, no âmbito do apoio ao 

movimento associativo, sito na Rua Fernando Pessa n.º 4, com traseiras para a Rua Ramiro 

Martins, n.º 7, 7-A e 7-B – Cave A, na freguesia da Encosta do Sol. - Contrato de 

Arrendamento. 

 

 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a resolução, por mútuo acordo, do Protocolo de 

cedência de espaço não habitacional celebrado em 18 de janeiro de 2008 entre o Município 

da Amadora e a Santa Casa da Misericórdia da Amadora. 

 

Foi ainda aprovado celebrar contrato de arrendamento de cedência de espaço não 

habitacional com a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, no âmbito do apoio ao 

movimento associativo, sito na Rua Fernando Pessa n.º 2, com traseiras para a Rua Ramiro 

Martins, n.º 5, 5-A e 5-B, na freguesia da Encosta do Sol. - Contrato de Arrendamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a rescisão por mútuo acordo, do Contrato 

de Arrendamento não habitacional outorgado na data de 23 de julho de 2015 entre o 

Município da Amadora e a Santa Casa da Misericórdia da Amadora. 

Foi ainda celebrado um Contrato de Arrendamento de cedência de espaço não habitacional 

com a Santa Casa da Misericórdia, no âmbito do apoio ao movimento associativo e relativo 

à Unidade Residual Aristides de Sousa Mendes sita na Rua Aristides de Sousa Mendes, n.ºs 

6, 8 ao 8H e 10, na freguesia da Mina de Água, do prédio em regime de propriedade 

horizontal. – Contrato de Arrendamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a representação nos Conselhos Gerais dos doze 

Agrupamentos de Escolas do Município, para o Ano Letivo 2019/2020. – Conselhos Gerais. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado 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 a execução da empreitada 

destinada à instalação e reparação de ramais, tampas e caixas de visitas, nas redes de 

águas residuais, no concelho de Oeiras, pelo preço base de € 360.000,00 (trezentos e 

sessenta mil euros) acrescido de IVA, 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 executar à taxa legal em vigor, com um prazo de execução de 450 (quatrocentos 

e cinquenta) dias, a decorrer nos anos 2019 e 2020, nomeou o júri do procedimento com a 

respetiva delegação de competências neste para todos os atos processuais inerentes ao 

procedimento 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 

nomeou o Coordenador de Segurança em Obra em fase de projeto e o Gestor do Contrato 

da mesma. – SIMAS - Procedimento por Concurso Público para a Celebração de Acor- 

do Quadro para a Execução da Empreitada Destinada à Instalação e de Reparação de 

Ramais, Tampas e Caixas de Visitas, nas Redes de Águas Residuais, no Concelho de 

Oeiras – Abertura - 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 de Oeiras e Amadora (SIMAS), e através dos quais, autorizou a abertura de 

procedimento por concurso público, destinado à realização da empreitada de substituição de 

condutas e ramais existentes na Av. Camilo Castelo Branco, Rua Andrade Corvo, Praceta 

Conde Arnoso e Rua Trindade Coelho, na freguesia das Águas Livres, Concelho da 

Amadora, pelo preço base de € 213.600,00 (duzentos e treze mil e seiscentos euros) 

acrescido de IVA, 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 executar no prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias, prevendo-se que a mesma decorra no ano de 2020, 

aprovou as peças do respetivo procedimento, nomeou o júri do procedimento e a respetiva 

delegação de competências para todos os atos processuais inerentes ao procedimento em 

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

Código dos Contratos Públicos, nomeou a Coordenadora de Segurança em fase de projeto 

e designou o Gestor do Contrato. – SIMAS - Procedimento por Concurso Público, 

Destinado à Realização da Empreitada de Substituição de Condutas e Ramais 

Existentes na Av. Camilo Castelo Branco, Rua Andrade Corvo, Praceta Conde Arnoso 

e Rua Trindade Coelho, na Freguesia das Águas Livres, Concelho da Amadora – 

Abertura - Ratificação de Atos. 

 

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 concurso público, para a 

empreitada destinada à substituição de condutas e de ramais existentes na ZMC da Fabrica 

das Gabardines – Sul, freguesia da Venteira, no Concelho da Amadora a executar no ano 

de 2020, com o preço base de € 193.870,00 (cento e noventa e três mil e oitocentos e 

setenta euros), acrescido de IVA, valor a suportar pelos SIMAS, enquanto entidade adju- 



 

 

 

dicante, nos termos da alínea j), do nº 1, do art.º 2º do CIVA (inversão do sujeito passivo), a 

executar no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, durante o ano 2020, aprovou as peças 

do procedimento, nomeou o júri do procedimento com a 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, 

nomeou como Coordenador de Segurança em fase de Projeto e designou como gestor do 

contrato, o Eng.º  Bernardo Aboim. – SIMAS - Procedimento Concurso Público, para a 

Empreitada Destinada à Substituição de Condutas e de Ramais Existentes na ZMC da 

Fabrica das Gabardines – Sul, Freguesia da Venteira, no Concelho da Amadora – 

Abertura – 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 de Oeiras e Amadora (SIMAS), e através dos quais autorizou a abertura de 

procedimento por concurso público para a empreitada destinada à substituição de 

condutas e ramais existentes na Avenida Eduardo Jorge e Ruas Adjacentes, na freguesia 

da Falagueira-Venda Nova no concelho da Amadora, pelo preço base de € 191.300,00 

(cento e noventa e um mil e trezentos euros), acrescido de IVA, valor a suportar pelos 

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

CIVA (inversão do sujeito passivo), a executar no prazo máximo de 150 (cento e 

cinquenta) dias, prevendo-se que a mesma decorra no ano de 2020, aprovou as peças do 

respetivo procedimento, nomeou o júri do procedimento, e sua composição, com a 

respetiva delegação de competências para todos os atos processuais inerentes ao 

procedimento em causa, aprovou a celebração de contrato escrito nos termos do disposto 

no artigo 94.º do Código dos Contratos Públicos, nomeou como coordenador de segurança 

em fase de projeto e designou como gestor do contrato. – SIMAS - Procedimento por 

Concurso Público para a Empreitada Destinada à Substituição de Condutas e 

Ramais Existentes na Avenida Eduardo Jorge e Ruas Adjacentes, na Freguesia da 

Falagueira-Venda Nova no Concelho da Amadora – Ratificação de Atos. 

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora ratificados os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

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

empreitada destinada à instalação/remodelação das infraestruturas na Estrada Velha de  



 

 

 

Queluz, no concelho de Oeiras, à empresa Mafrágua, Lda. pelo valor de € 219.276,65 

(duzentos e dezanove mil, duzentos e setenta e seis euros e sessenta e cinco cêntimos), 

acrescido de IVA, valor a suportar pelos SIMAS, enquanto entidade adjudicante, nos termos 

da alínea j) do nº 1, do art.º 2º do CIVA (inversão do sujeito passivo), a executar no prazo 

máximo de 150 (cento e cinquenta) dias, prevendo-se que a mesma decorra 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, nomeou o Coordenador de Segurança em fase de obra e o 

Diretor de Fiscalização da mesma. – SIMAS - Empreitada Destinada à 

Instalação/Remodelação das Infraestruturas na Estrada Velha de Queluz, no Concelho 

de Oeiras – 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 adjudicação do procedimento por 

concurso público com vista a celebração de um contrato de empreitada destinada à 

empreitada de remodelação de redes de drenagem de águas residuais domésticas e 

pluviais, na Rua de Angola e Praceta de Diu, freguesia da Venteira, no Município da 

Amadora, pelo valor de € 205.873,25 (duzentos e cinco mil oitocentos e setenta e três euros 

e vinte e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, valor a suportar pelos 

SIMAS, enquanto entidade adjudicante, nos termos da alínea j), do nº 1 do artigo 2º do CIVA 

(inversão do sujeito passivo), com o prazo de execução de 240 (duzentos e quarenta) dias,  

a decorrer nos anos 2019 e 2020, aprovou a minuta do contrato escrito, nos termos do 

disposto no artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos e nomeou a Coordenadora de 

Segurança em fase de obra e Diretora de Fiscalização da mesma. – SIMAS - 

Procedimento por Concurso público com Vista a Celebração de um Contrato de 

Empreitada Destinada à Empreitada de Remodelação de Redes de Drenagem de 

Águas Residuais Domésticas e Pluviais, na Rua de Angola e Praceta de Diu, Freguesia 

da Venteira, no Município da Amadora – Adjudicação – Ratificação de Atos. 

 

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

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

Oeiras e Amadora (SIMAS), e através do qual ratificou o ato de levantamento da suspensão 

dos trabalhos, no âmbito da empreitada de Substituição das Redes de Saneamento no Alto 

da Barra, em Oeiras – 2.ª Fase, por se encontrarem verificadas todas as condições neces- 



 

 

 

sárias ao recomeço dos trabalhos. – SIMAS - Levantamento da Suspensão dos 

Trabalhos – Ratificação de Ato. 

 

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 dos qual proferiu ordem de não execução dos trabalhos, 

no âmbito da empreitada destinada à remodelação da rede de saneamento nas traseiras da 

Rua Amélia Rey Colaço, em Carnaxide, no valor de € 4.862,43, correspondente a trabalhos 

a menos e cerca de 2% do valor contratual da empreitada, e aprovou a redução do valor das 

garantias prestadas pelo empreiteiro de 10% do valor da soma dos trabalhos executados, 

libertando-se o valor remanescente e consequente redução do compromisso financeiro. – 

SIMAS - Ordem de Não Execução dos Trabalhos – 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 de 

Oeiras e Amadora (SIMAS), e através do qual autorizou a suspensão do ato de consignação 

da empreitada destinada à Substituição de Condutas e Ramais Existentes na ZMC da 

Fábrica das Gabardines – Norte – Freguesia da Venteira – Concelho da Amadora. – SIMAS 

- Suspensão do Ato de Consignação – Ratificação de Ato. 

 

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, proferiu ordem de não execução de trabalhos 

previstos, no âmbito da empreitada de Remodelação/Instalado dos Coletores domésticos, 

na Rua Augusto Gil e na Estrada Serra da Mira, na Freguesia da Mina de Água, no 

Município da Amadora, no valor de € 62.791,27, correspondente a cerca de 21% do valor 

contratual da empreitada e aprovou a redução do valor das garantias prestadas pelo 

empreiteiro de 10% do valor dos trabalhos executados, libertando-se o valor remanescente, 

bem como a redução do cabimento e do compromisso constituídos para a obra em apreço, 

libertando-se o saldo remanescente. SIMAS - Ordem de Não Execução de Trabalhos 

Previstos – 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 de Oeiras e Amadora (SIMAS), e através dos quais autorizou a adjudicação do 

procedimento por concurso público para a empreitada destinada à remodelação de redes de 

águas residuais e pluviais no concelho da Amadora para os anos de 2019/2020 à empresa 

Mafrágua, Lda. pelo valor de € 284.970,43 (duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e 

setenta euros e quarenta e três cêntimos), 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 360 dias, 

aprovou a minuta de contrato escrito a celebrar com a entidade adjudicatária, nos termos do 

disposto do n.º 1 do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos e nomeou o Coordenador 

de Segurança em Fase de Obra e Diretor de Fiscalização da mesma empreitada. – SIMAS - 

Empreitada Destinada à Remodelação de Redes de Águas Residuais e Pluviais no 

Concelho da Amadora para os anos de 2019/2020 – Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado 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 Elias Garcia, n.º 35, na freguesia da Falagueira-Venda 

Nova, na Amadora. - Reabilita Plus 01/2019. 

 

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

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

empresa proprietária do imóvel sito na Praceta Conde de Arnoso, n.º 2, na freguesia de 

Águas Livres, na Amadora. - Reabilita + 07/2019. 

 

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 de Goa, n.º 4, na freguesia de Águas Livres, na 

Amadora. - Reabilita + 16/2019. 

 

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

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

condomínio, do imóvel sito na Rua Capitães de Abril, n.º 39, na freguesia da Encosta do Sol, 

na Amadora. - Reabilita + 20/2019. 

 

 



 

 

 

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 de Goa, n.º 4, na freguesia de Águas Livres, na 

Amadora. - Reabilita + 16/2019. 

 

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

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

Comproprietário, do imóvel sito na Rua Vicente Esteves, n.º 20, na freguesia da Falagueira – 

Venda Nova, na Amadora. - Reabilita + 31/2019. 

 

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 António Apolinário da Silva, n.º 20, na freguesia da 

Falagueira-Venda Nova, na Amadora. - Reabilita + 37/2019. 

 

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 António Aleixo, n.º 11, na freguesia da Encosta do Sol, 

na Amadora. - Reabilita + 40/2019. 

 

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

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

condomínio, do imóvel sito na Rua da Fonte dos Passarinhos, n.º 7, na freguesia da Mina de 

Água, na Amadora. - Reabilita + 41/2019. 

 

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 Praceta dos Vales de Baixo, n.º 6, na freguesia da 

Falagueira/Venda Nova, na Amadora. - Reabilita + 42/2019. 

 

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

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

condomínio, do imóvel sito na Rua General Fernando Tamagnini, n.º 4, na freguesia de 

Águas Livres, na Amadora. - Reabilita + 45/2019. 



 

 

 

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

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

condomínio, do imóvel sito na Rua Catarina Eufémia, n.º 10, na freguesia de Águas Livres, 

na Amadora. - Reabilita + 46/2019. 

 

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

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

condomínio, do imóvel sito na Praça Padre Manuel Bernardes, n.º 14, na freguesia de Águas 

Livres, na Amadora. - Reabilita + 47/2019. 

 

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 D. Francisco de Almeida, n.º 12, na freguesia de Águas 

Livres, na Amadora. - Reabilita + 50/2019. 

 

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

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

condomínio, do imóvel sito na Praceta José Magro, n.º 4, na freguesia de Mina de Água, na 

Amadora. - Reabilita + 51/2019. 

 

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

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

condomínio, do imóvel sito na Rua Carlos Duarte Caneças, n.º 18, na freguesia da 

Falagueira/Venda Nova, na Amadora. - Reabilita + 52/2019. 

 

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 de Santo António de Lisboa, n.º 24, na freguesia da 

Falagueira/Venda Nova, na Amadora. - Reabilita + 53/2019. 

 

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

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

sito na Rua Luis Gomes, n.º 61, na freguesia da Mina de Água, na Amadora. - Reabilita + 

54/2019. 



 

 

 

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 Luis Gomes, n.º 23, na freguesia da Mina de Água, na 

Amadora. - Reabilita + 55/2019. 

 

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 Praceta Mário Henrique Leiria, n.º 3, na freguesia da Encosta 

do Sol, na Amadora. - Reabilita + 56/2019. 

 

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

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

condomínio, do imóvel sito na Rua Cândido dos Reis, n.º 47, na freguesia da Mina de Água, 

na Amadora. - Reabilita + 57/2019. 

 

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 Av. de Aljubarrota, n.º 14, na freguesia da Venteira, na 

Amadora. - Reabilita + 59/2019. 

 

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

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

condomínio, do imóvel sito na Rua Pio XII, n.º 7, na freguesia da Venteira, na Amadora. - 

Reabilita + 60/2019. 

 

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 Praça Álvaro Lopes, n.º 12, na freguesia da Venteira, na 

Amadora. - Reabilita + 61/2019. 

 

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 Avenida Dr. José Pontes, n.º 41, na freguesia da Venteira, na 

Amadora. - Reabilita + 63/2019. 



 

 

 

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

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

condomínio, do imóvel sito na Avenida D. João V, n.º 8, na freguesia de Águas Livres, na 

Amadora. - Reabilita + 65/2019. 

 

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

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

representante legal do condomínio, do imóvel sito na Praceta Padre Álvaro Proença, n.º 4, 

na freguesia da Mina de Água, na Amadora. - Reabilita + 66/2019. 

 

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 Praça Padre Eduardo Ferreira do Amaral, n.º 2, na freguesia 

da Venteira, na Amadora. - Reabilita + 67/2019. 

 

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 José Afonso, n.º 3, na freguesia da Venteira, na 

Amadora. - Reabilita + 68/2019. 

 

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 Praceta Maria Luísa Caneças, n.º 10, na freguesia de Águas 

Livres, na Amadora. - Reabilita + 69/2019. 

 

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

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

condomínio, do imóvel sito na Avenida do Movimento das Forças Armadas, n.º 2, na 

freguesia da Mina de Água, na Amadora. - Reabilita + 70/2019. 

 

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 Avenida dos Cravos Vermelhos, n.º 13, na freguesia de Águas 

Livres, na Amadora. - Reabilita + 71/2019. 



 

 

 

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

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

condomínio, do imóvel sito na Praça Mestre Simões de Almeida, n.º 8, na freguesia da Mina 

de Água, na Amadora. - Reabilita + 72/2019. 

 

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

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

condomínio, do imóvel sito na Av. do Brasil, n.º 38, na freguesia da Falagueira/Venda Nova, 

na Amadora. - Reabilita + 73/2019. 

 

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

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

condomínio, do imóvel sito na Rua Elias Garcia, n.º 313, na freguesia da Venteira, na 

Amadora. - Reabilita + 75/2019. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a candidatura ao Programa Município Amigo do 

Desporto, de acordo com o n.º 1 e alíneas f) e g) do n.º 2 do artigo 23.º, e n.º 2 do artigo 1.º 

ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação. - Programa Município 

Amigo do Desporto – Candidatura. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Programa das Comemorações da 

População Idosa, bem como a proposta de Acordo de Parceria a celebrar com a URPIA, 

bem como a respetiva atribuição de comparticipação municipal no valor de 7.000,00€. - 

Programa das Comemorações da População Idosa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo Centro de Marcha e Corrida da Amadora a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Federação Portuguesa de Atletismo. 

Foi ainda aprovado a atribuição de comparticipação municipal à Federação Portuguesa de 

Atletismo, no valor de 3.840€, nos termos da Cláusula 3.ª do aludido Contrato Programa. - 

Contrato Programa. 

 

 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o despacho da Presidente datado de 

13.09.2019, através do qual autorizou a prorrogação do prazo de entrega dos trabalhos para 

o dia 4 de outubro próximo, até às 18 horas, no âmbito do concurso nacional de banda 

desenhada. - Concurso Nacional de Banda Desenhada. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a retificação dos critérios de adjudicação e, 

consequentemente, as peças do procedimento referente à empreitada Rede de Iluminação 

Pública 2020/2021 – Execução de Obras de Extensão da Rede em Diversos Locais, no que 

se refere à determinação do preço base do procedimento. 

Foi também aprovado a prorrogação do prazo para a apresentação das propostas, no 

mínimo, por período equivalente ao do atraso verificado até à comunicação aos 

interessados e concomitante publicitação da decisão na plataforma eletrónica utilizada pelo 

Município da Amadora, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 50.º e do n.º 1 do artigo 

64.º ambos do Código dos Contratos Públicos. - Critérios de Adjudicação – Retificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a retificação do programa de concurso 

referente à empreitada denominada Edifício Paços do Concelho – Execução de Obras de 

Reforço Estrutural, no que se prende com a determinação do preço base do procedimento. - 

Programa de Concurso – Retificação. 

 

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 “Eixos Principais – Pavimentação – Execução de Obra”. 

Foi ainda aprovada a adjudicação do procedimento à proposta apresentada pelo 

concorrente Sanestradas, Empreitadas de Obras Públicas, S.A., com o preço contratual de 

881.016,51 €, valor ao qual acresce I.VA. à taxa legal em vigor, com o prazo de execução 

de 574 dias. 

Por último foi aprovado a minuta do contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código 

dos Contratos Públicos e nomeado o Gestor do da aludida empreitada. – Procedimento 

Concursal para a Empreitada denominada “Eixos Principais – Pavimentação – 

Execução de Obra” – Adjudicação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação nas despesas com a 

iluminação de Natal, atribuindo para o efeito, e nos termos da Cláusula 7.ª do Protocolo ce- 



 

 

 

lebrado entre esta Edilidade e a ACECOA, o montante de 112.000,00€, acrescido de IVA, á 

taxa legal em vigor à supramencionada Associação. – Protocolo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a retificação da minuta do contrato, relativa ao 

procedimento por consulta pública para o fornecimento de combustíveis rodoviários ao 

abrigo do Acordo-Quadro de fornecimento de combustíveis rodoviários AQ-CR 2018, Lote 1 

– Fornecimento em postos de abastecimento em Portugal Continental, através da ESPAP. – 

Minuta de Contrato – Retificação. 

 

Relativamente ao Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a um residente do 

Município, em situação de comprovada carência económica. - Regulamento Municipal do 

Fundo de Coesão Social. 

 

 


