
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 1 DE ABRIL DE 2020 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado ratificar 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 por lotes, destinada à aquisição de serviços de Seguros do Ramo “Não 

Vida”, à empresa AIG Europe, S.A. – Sucursal em Portugal, com o prazo de um ano, com os 

seguintes valores, para o Lote 2 – Multirriscos € 89.743,48 (isento de IVA), para o Lote 3 – 

Acidentes pessoais em viagem € 2.000,00 (isento 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 Público por Lotes, Destinado à Aquisição de Serviços de 

Seguros do Ramo “Não Vida” – 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), através dos quais autorizou a abertura de procedimento por 

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

“Remodelação de Redes de Águas Residuais e Pluviais no concelho da Amadora – anos 

2020/2021”, pelo preço base de € 336.545,00, acrescido de IVA, a executar no prazo 

máximo de 360 dias, prevendo-se que a mesma decorra entre outubro de 2020 e outubro de 

2021, aprovou as peças do respetivo procedimento, nomeadamente o programa e caderno 

de encargos, nomeou o júri do procedimento com a respetiva delegação de competências 

neste para todos os atos processuais inerentes ao procedimento em causa, designou a 

Coordenadora de Segurança e fase de projeto e Gestora do Contrato, com delegação dos 

poderes para adoção de todas as medidas tendentes à boa execução do contrato, nos 

termos do disposto no artigo 44.º e seguintes do CPA e n.º 4 do artigo 290-A do CCP, e 

designou a substituta legal para faltas e impedimentos e aprovou a celebração de contrato 

escrito nos termos do disposto no artigo 94.º do CCP. - SIMAS - Procedimento por 

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



 

 

 

de “Remodelação de Redes de Águas Residuais e Pluviais no Concelho da Amadora – 

Anos 2020/2021” – Abertura – 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 celebração de acordo quadro com vista à execução da empreitada 

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

reparação de caixas de visita, nas redes de águas residuais e pluviais do Município da 

Amadora, a executar no prazo de 360 dias, com o preço base de € 343.544,00, 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 entre outubro de 

2020 e outubro de 2021, aprovou as peças do procedimento, nomeou o júri do procedimento 

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 a gestora do contrato, e a 

substituta legal nas faltas impedimentos, nomeou o coordenador de segurança em fase de 

projeto e delegou no Diretor-Delegado, ao abrigo do disposto no artigo 44.º do CPA, a 

competência relativa ao ato de liberação de cauções. – SIMAS - Procedimento por 

Concurso Público, para Celebração de Acordo Quadro com Vista à Execução da 

Empreitada Destinada à Reparação de Colapsos de Coletores e Ramais, Substituição 

de Tampas de Reparação de Caixas de Visita, nas Redes de Águas Residuais e 

Pluviais do Município 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 e Amadora (SIMAS), através dos quais, autorizou a abertura de procedimento pré 

contratual por concurso público, para a adjudicação por Lotes, destinado ao fornecimento 

continuo de materiais de armazém, pelo prazo de 20 meses com o preço base de € 

444.800,00, acrescido de IVA, aprovou as peças do procedimento, nomeadamente anúncio, 

programa e caderno de encargos, nomeou o júri do procedimento 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 o gestor do contrato e o seu substituto, nas faltas e  



 

 

 

impedimentos, o respetivo superior hierárquico, com delegação da adoção de todas as 

medidas conducentes à boa execução do contrato, e delegou no Diretor-Delegado o ato de 

liberação de cauções. SIMAS - Procedimento Pré Contratual por Concurso Público, 

para a Adjudicação por Lotes, Destinado ao Fornecimento Continuo de Materiais de 

Armazém – Abertura – Ratificação de Atos. 

 

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

à Associação de Atletismo de Lisboa, à Associação de Basquetebol, à Associação de 

Futebol de Lisboa, à Federação de Andebol de Portugal e à Federação Portuguesa de 

Esgrima, no montante total de € 12.484,00, no âmbito da inscrição individual de atletas de 

clubes da Amadora em competições desportivas e federadas 2019-2020. - Inscrição de 

Atletas de Clubes da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de verba correspondente à 1.ª 

descentralização da época 2019/2020 para os Agrupamentos de Escolas Amadora Oeste, 

Cardoso Lopes, Fernando Namora, Mães de Água, Miguel Torga e Pioneiros da Aviação 

Portuguesa, no montante total de € 2.550,00, pela utilização dos recintos desportivos 

escolares pelo movimento associativo desportivo da Amadora. - Utilização dos Recintos 

Desportivos Escolares pelo Movimento Associativo Desportivo da Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição da verba no valor de € 

5.471,65 para a Associação de Amigos da Escola de Teatro e Cinema, entidade parceira da 

candidatura do POR Lisboa 2020 “Idade +”, e no âmbito do Projeto Teatro de Identidades. - 

Projeto Teatro de Identidades. 

 

No âmbito do Acordo de Parceria celebrado entre o Município da Amadora e a AQK – 

Associação Quorum Cultural para o Desenvolvimento da Dança, foi aprovado a atribuição 

de apoio financeiro no valor de € 35.000,00, permitindo àquela associação o 

desenvolvimento das atividades culturais. – Acordo de Parceria. 

 

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

Regulamento Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de Representante Legal  

do proprietário do imóvel sito na Estrada das Águas Livres, n.º 118, na freguesia da Mina de 

Água, na Amadora. - Reabilita + 01/2020. 



 

 

 

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

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

do Condomínio do imóvel sito no Largo Borges Carneiro, n.º 10, na freguesia de Águas 

Livres, na Amadora. - Reabilita + 07/2020. 

 

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

Regulamento Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de Representante Legal 

do condomínio do imóvel sito no Largo Eugénio dos Santos, n.º 13, na freguesia da 

Venteira, na Amadora. - Reabilita + 08/2020. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o reforço da verba cabimentada para o 

presente ano, no valor de € 337.044,10, montante com IVA incluído. 

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

minuta do aditamento ao contrato celebrado, para que este reflita a nova repartição de 

encargos de empreitada “Eixos Principais – Pavimentação – Execução de Obra”. - 

Empreitada “Eixos Principais – Pavimentação – Execução de Obra” – Reforço de 

Verba - Minuta de Aditamento ao Contrato. 

 

No âmbito da empreitada denominada “Obras de Conservação e Reparação no Parque 

Habitacional Municipal”, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 148.º do CCP, o Relatório Final elaborado pelo Júri do 

procedimento concursal. 

Foi ainda aprovado a adjudicação da proposta apresentada pelo concorrente OMEP – 

Obras, Medições e Projetos, Lda., com o preço contratual de 248.232,84 €, valor ao qual 

acresce IVA à taxa legal em vigor, com o prazo de execução de 365 dias, minuta do 

contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP e nomeada a gestora do procedimento. - 

Empreitada Denominada “Obras de Conservação e Reparação no Parque Habitacional 

Municipal” – Adjudicação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a descentralização de verba correspondente à 2.ª 

tranche, para as entidades parceiras do Programa Aprender & Brincar – Programa de 

Atividades de Componente de Apoio à família, no montante de € 96,960,00, compreendendo 

o aumento do valor de € 28,00/criança/mês até ao final do ano letivo. - Programa Aprender 

& Brincar – 2.ª Tranche. 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a descentralização da 2ª tranche de verba 

para as entidades parceiras (ABCD, Associação de Pais e Amigos das Crianças da Mina, 

Associação de Pais EB1 Artur Martinho Simões, Associação de Pais EB1 Venteira, Casal 

Popular da Damaia, CEBESA, Santa Casa da Misericórdia, SFRAA, Sopro dos Sonhos, 

Junta de Freguesia das Águas Livres e Junta de Freguesia da Falagueira-Venda Nova), no 

montante total de € 97.500,10, decorrente dos Contratos de Parceria, no âmbito do 

Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC). - Programa de Atividades de 

Enriquecimento Curricular - 2ª Tranche. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a descentralização da 3ª tranche de verba para as 

entidades parceiras (ABCD, Associação de Pais e Amigos das Crianças da Mina, 

Associação de Pais EB1 Artur Martinho Simões, Associação de Pais EB1 Venteira, Casal 

Popular da Damaia, CEBESA, Santa Casa da Misericórdia, SFRAA, Sopro dos Sonhos, 

Junta de Freguesia das Águas Livres e Junta de Freguesia da Falagueira-Venda Nova), no 

montante total de € 96.236,10, decorrente dos Contratos de Parceria, no âmbito do 

Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC). - Programa de Atividades de 

Enriquecimento Curricular – 3.ª Tranche. 

 

No âmbito da gestão das creches municipais pelas IPSS, foi pela Câmara Municipal da 

Amadora aprovado a atribuição da comparticipação ao Centro de Bem Estar Social da 

Amadora (CEBESA), no montante total de € 10.954,80, relativa aos meses de março a julho 

de 2020. –  Gestão das Creches Municipais pelas IPSS. 

 


