
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 4 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a calendarização da realização das 

Reuniões Ordinárias de Câmara para o ano 2020. – Reuniões de Câmara – 

Calendarização. 

 

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

Desenvolvimento Desportivo, a celebrar entre o Município da Amadora, Agrupamento de 

Escolas Almeida Garrett e a Associação Escola de Judo Nuno Delgado, no âmbito do 

projeto Centro de Treinos da Amadora “Campeões para a Vida”. 

Foi ainda aprovado a atribuição de apoio financeiro à aludida Associação no valor de € 

8.032,80, nos termos da Cláusula Segunda do mencionado Contrato. – Contrato-Programa 

de Desenvolvimento Desportivo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a descentralização de verba 

correspondente à 1.ª tranche do ano letivo 2019/2020, para as entidades parceiras do 

Programa Aprender & Brincar – Programa de Atividades de Componente de Apoio à 

Família, no montante total de € 116.732,00. - Programa Aprender & Brincar. 

 

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, tendo em vista a adjudicação por Lotes (3), destinado à aquisição de 

serviços de seguros do ramo “Não Vida”, pelo valor base de € 232.000,00, pelo período de 

doze meses, a decorrer entre 1 de maio de 2020 a 30 de abril de 2021, isentos de IVA, 

aprovou as peças do respetivo procedimento, nomeou o júri do procedimento e 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 e designou a Gestora do Contrato. – SIMAS - Procedimento por Con- 

 



 

 

 

curso Público, tendo em Vista a Adjudicação por Lotes (3), Destinado à Aquisição de 

Serviços de Seguros do Ramo “Não Vida” – Abertura – 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 aprovou o reescalonamento da verba a afetar 

no âmbito da empreitada destinada à “Execução da remodelação de redes de drenagem de 

águas residuais domésticas e pluviais nas Pracetas de Damão e Goa, na freguesia da 

Venteira, Município da Amadora”, através da reafectação das verbas para o ano de 2020. – 

SIMAS - Reescalonamento da Verba – Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a terceira revisão de preços, apresentada pelo 

cocontratante Norcep Construções S.A., no montante de € 62.192,40, acrescidos de IVA à 

taxa legal em vigor e no âmbito da empreitada de Construção do Novo Edifício dos Serviços 

Técnicos dos SIMAS de Oeiras e Amadora, em Leceia, Oeiras. 

Foi ainda aprovado não existir, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 6/2004 

de 6 de janeiro, qualquer direito, por parte do empreiteiro, ao recebimento de qualquer 

acréscimo de valor em relação ao prazo acrescido pelas prorrogações graciosas 

anteriormente concedidas. – SIMAS - Terceira Revisão de Preços. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição de comparticipação financeira, 

no valor total de € 16.500,00, relativa ao ano letivo de 2018/2019, às escolas intervenientes 

na 32.ª Edição dos Jogos Juvenis Escolares da Amadora. - 32.ª Edição dos Jogos Juvenis 

Escolares da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação municipal, no valor de 

300.000,00 € à Santa Casa da Misericórdia da Amadora, para conclusão do projeto de 

construção da Creche do Parque. - Santa Casa da Misericórdia da Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 

36.º do Código dos Contratos Públicos, a abertura de concurso público para a empreitada 

designada “Reposição de Pavimentos 2020/2021 – Lotes 1, 2 e 3”, pelo preço base de € 

594.330,00, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, com o prazo máximo de execução 

de quinhentos e sessenta dias.  



 

 

 

Foi ainda aprovado ao abrigo da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do CCP, as peças 

do aludido procedimento, a nomeação do júri ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do CCP, dele- 

gar no júri do presente procedimento as competências nos termos do n.º 2 do artigo 69.º, n.º 

1 do artigo 109.º, alínea a) do n.º 5 do artigo 50.º, alínea e) do n.º 1 do artigo 132.º e n.º 3 do 

artigo 64.º todos do CCP. 

Por último foi aprovado a nomeação do Coordenador de Segurança em Obra. - Concurso 

Público para a Empreitada Designada “Reposição de Pavimentos 2020/2021 – Lotes 1, 

2 e 3”. – Abertura. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 36.º do 

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

designada “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2020/2021 – Lotes 1, 2 e 3”, 

pelo preço base de € 566.019,00, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, com o prazo 

máximo de execução de quinhentos e sessenta dias.  

Foi ainda aprovado ao abrigo da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do CCP, as peças 

do aludido procedimento, a nomeação do júri ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do CCP, dele- 

gar no júri do presente procedimento as competências nos termos do n.º 2 do artigo 69.º, n.º 

1 do artigo 109, alínea a) do n.º 5 do artigo 50.º do CCP, alínea e) do n.º 1 do artigo 132.º e 

n.º 3 do artigo 64.º todos do CCP. 

Por último foi aprovado a nomeação do Coordenador de Segurança em Obra. - Concurso 

Público para a Empreitada Designada “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas 

Verdes 2020/2021 – Lotes 1, 2 e 3” – Abertura. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 

36.º do Código dos Contratos Públicos, a abertura de concurso público para a empreitada 

designada “Parques Infantis – Execução de Obras de Construção/Recuperação, pelo preço 

base de € 428.025,00 ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, com o prazo máximo de 

execução de cento e oitenta dias.  

Foi ainda aprovado ao abrigo da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do CCP, as peças 

do aludido procedimento, a nomeação do júri ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do CCP, dele- 

gar no júri do presente procedimento as competências nos termos do n.º 2 do artigo 69.º, n.º 

1 do artigo 109, alínea a) do n.º 5 do artigo 50.º do CCP, alínea e) do n.º 1 do artigo 132.º e 

n.º 3 do artigo 64.º todos do CCP. 

 



 

 

 

Por último foi aprovado a nomeação do Coordenador de Segurança em Obra. - Concurso 

Público para a Empreitada Designada “Parques Infantis – Execução de Obras de 

Construção/Recuperação – Abertura. 

 

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 Praceta José Magro, n.º 4, na freguesia da Mina de Água, na 

Amadora. - Reabilita + 51/2019. 

 

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 Rua Joaquim Tim Tim Sítima, n.º 5, com traseiras para a 

Travessa Augusto Gil, n.º 8 e 8 A na freguesia da Encosta do Sol, na Amadora. - Reabilita + 

76/2019. 

 

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 Praceta Engenheiro Alves da Costa, n.º 4, na freguesia da 

Mina de Água, na Amadora. - Reabilita + 88/2019. 

 

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 do Comércio, n.º 18, na freguesia de Alfragide, na 

Amadora. - Reabilita + 99/2019. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 11.ª Modificação às GOP´s, PPI e PAM e ao 

Orçamento de Despesa, referente ao ano de 2019, bem como dar conhecimento do teor da 

aludida deliberação à Assembleia Municipal. - 11.ª Modificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado em cumprimento do disposto no n.º 4 do 

artigo 10.º do Regulamento do Programa de Atribuição de Bolsas de Estudo e de Mérito, a 

Lista Final para atribuição das Bolsas de Estudo e de Mérito (Ano Letivo 2019/2020). - 

Regulamento do Programa de Atribuição de Bolsas de Estudo e de Mérito - Lista 

Final. 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou os Contratos Interadministrativos de Delegação 

de Competências nas Juntas de Freguesia das Águas Livres, Alfragide, Encosta do Sol, 

Falagueira Venda Nova, Mina de Água e Venteira, relativos ao licenciamento de afixação de 

publicidade em painéis publicitários de grande formato, com visibilidade ao longe, 

denominados “outdoors” e respetiva fiscalização. 

Foi ainda deliberado, submeter à Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea m) do n.º 1 do 

artigo 33.º e para os efeitos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º ambos da Lei n.º 75/2013 de 

12 de setembro, na sua atual redação, as respetivas deliberações, para autorização da 

celebração dos aludidos contratos. - Contratos Interadministrativos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a Minuta do Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município da Amadora e o Desportivo 

Operário do Rangel, de modo a assegurar apoio financeiro e não financeiro, com vista à 

organização da 45.ª Corrida de São Silvestre da Amadora. 

Foi ainda aprovado a atribuição do apoio financeiro no valor de 92.500,00 €, ao Desportivo 

Operário do Rangel, nos termos das Cláusulas 2.ª e 4.ª do Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo. - Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura do procedimento de concurso público 

com publicitação de anúncio no JOUE para aluguer operacional de viaturas ligeiras, por 

lotes, para um período de sessenta meses, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos, com o preço base total de 693.655,00 € para 

quatro Lotes, acrescido de IVA às taxas legais em vigor. 

Foi ainda aprovado as peças do concurso, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 40.º do 

CPP, a designação da Gestora do Contrato, a composição do júri ao abrigo do n.º 1 do 

artigo 67.º do CCP e a delegação no Júri das competências para a realização da audiência 

prévia dos concorrentes e para a prestação de esclarecimentos ao abrigo do n.º 2 do artigo 

69.º do CCP. - Procedimento de Concurso Público com Publicitação de Anúncio no 

JOUE para Aluguer Operacional de Viaturas Ligeiras, por Lotes, para um Período de 

Sessenta Meses – Abertura. 

 

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 dos Bombeiros Voluntários, n.º 4, na freguesia da Mina 

de Água, na Amadora. - Reabilita + 84/2019. 

 

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

com o Politécnico de Lisboa e POLITEC & ID – Associação para o Desenvolvimento de 

Conhecimento e Inovação, no âmbito do Projeto PISA para as Escolas. - Protocolo de 

Colaboração. 


