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REUNIÃO DE CÂMARA DE 15 DE JULHO DE 2020 

 

 

RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

 

A Câmara Municipal deliberou ratificar o ato proferido pela Presidente de Câmara e relativo ao 

procedimento de aquisição por ajuste direto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) descartáveis e 

no âmbito da pandemia provocada pela COVID-19 – Aquisição de EPIS COVID 19 - Ratificação 

 

No âmbito do Programa de Atribuição de Bolsas de Estudo e de Mérito para alunos do Ensino Superior 

Público e Privado, foi aprovado o prazo para apresentação de candidaturas às referidas bolsas para o ano 

letivo 2010-2021 – Bolsas de Estudo e de Mérito – Candidaturas 

 

Foi deliberado pela Câmara Municipal proceder à atribuição da verba correspondente à 3ª tranche do ano 

letivo 2019/2020 para os parceiros no âmbito do Programa Aprender & Brincar, componente de atividades 

de apoio à família – Programa Aprender & Brincar – Atribuição de Verba 

 

A Câmara Municipal deliberou ressarcir a freguesia da Mina de Água do valor correspondente à despesa 

efetuada e relativa a reparações dos equipamentos mecânicos e no âmbito do Acordo de Execução em 

vigor - Equipamentos Mecânicos – Despesa. 

 

No âmbito do procedimento por concurso público para aluguer operacional de viaturas ligeiras, com 

prestação de serviços acessórios, foi aprovado não adjudicar o Lote 1 por inexistência de propostas e  

adjudicar e aprovar as minutas de contrato dos seguintes lotes: 

- Lote 2 (11 veículos ligeiros utilitários), pelo preço contratual total retificado de € 137.847,60; 

- Lote 3 ( 3 viaturas ligeiras de mercadoria), pelo preço contratual total retificado de € 156.600,00; 

- Lote 4 (1 viatura ligeira de mercadoria, cabine avançada e caixa aberta) pelo preço contratual total 

retificado de € 66.400,00€  

Procedimento Concursal  - Adjudicação e Minuta de Contratos 
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A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar uma alteração ao Protocolo celebrado com a Cruz 

Vermelha Portuguesa - Delegação da Amadora, relativa ao montante dos apoios, tendo em conta as novas 

exigências no âmbito da pandemia provocada pelo covid 19 - Protocolo - Alteração 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal uma alteração ao Protocolo de Colaboração celebrado com a 

Associação Animais de Rua no âmbito do “Programa CED” e relativa ao reforço do apoio necessário para 

maior resposta no terreno face ao aumento das esterilizações, e acompanhamento de animais idosos e de 

animais para adoção - Protocolo - Alteração 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovado a abertura de procedimento para recrutamento, em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de um Assistente Técnico na área de 

Informação Geográfica - Procedimento de Recrutamento - Abertura 

 

A Câmara Municipal deliberou atribuir a comparticipação municipal aos Agrupamentos de Escolas pela 

utilização das instalações desportivas escolares pelo movimento associativo da Amadora, e relativa aos 

meses de janeiro a Março da época desportiva  2019-2020  - Utilização Instalações Desportivas Escolares - 

Comparticipação 

 

Foi deliberado atribuir verba para o desenvolvimento do Teatro, com base do plano de atividades 

apresentado para o ano 2020 e no âmbito do Acordo de Parceria celebrado com a Associação Cultural 

Teatro dos Aloés – Acordo Parceria - Apoio 

 

Foi aprovado proceder à abertura de procedimento por concurso público internacional para a assistência 

técnica e manutenção aos Sistemas Luminosos Automáticos de Trânsito (SLAT) e reordenamento de 

interseções pelo valor base de € 213.600,00 com dispensa do cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 

1 do artigo 68.º da LOE/2020 – Procedimento Concursal - Abertura  

 

 

Foram aprovadas pela Câmara Municipal as fichas de segurança relativa às empreitadas de execução de 

demolições de construções ilegais existentes (empreitada nº 2/DHRU/2020) e de obras na Avenida D. Luís 

I/Estrada do Zambujal e envolventes (Empreitada nº 1/2020) – Fichas de Segurança de Empreitadas 
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Foi deliberado pela Câmara Municipal proceder à abertura dos seguintes procedimentos para execução de 

obras: 

- Concurso Público para requalificação da Praça Padre Eduardo Ferreira do Amaral (Empreitada nº 

4/DHRU/2020 pelo preço base de € 435.600,44 

- Concurso Público para reparação de fachadas no Casal do Silva (Empreitada nº 5/DHRU/2020) pelo preço 

base de € 475.621,77 

- Concurso Público para abertura, aquisição e instalação de suportes para contentores (Empreitada nº 

33/2020) pelo preço base de € 169.292,00 

Procedimentos Concursais - Abertura 

 

A Câmara Municipal deliberou prorrogar o prazo de execução da obra relativa à requalificação da Avenida 

do Brasil e envolventes (Empreitada nº 19/2029) tendo por base os factos  decorrentes da imprevisibilidade 

inerente ao confinamento e decréscimo de recursos e de mão-de-obra imposto pelas medidas de mitigação 

dos efeitos da COVID19 – Empreitada - Prorrogação Prazo de Execução 

  

No âmbito do Concurso Público para requalificação Urbana da Rua das Fontainhas (Empreitada nº 2/2018) 

foi deliberado a resolução sancionatória do contrato de empreitada com pagamento a título de 

indemnização pelo incumprimento contratual e acionamento das cauções prestadas no âmbito do contrato 

– Empreitada – Resolução Sancionatória 

 

Foram pela Câmara Municipal aprovadas as comparticipações financeiras para realização de obras  nos 

seguintes imóveis e requeridas no âmbito dos Programas Reabilita Plus e Reabilita +:  

REABILITA PLUS 

Processo n.º 01/2020 Rua D. Francisco de Almeida, Nº 9, freguesia de Águas Livres 

REABILITA + : 

Processo n.º 90/2019 -Travessa da Quinta do Pau, nº 8, freguesia da Falagueira-Venda Nova 

Processo nº 14/2020 - Praceta das Roiçadas nº 30 e 30A,  freguesia de Falagueira/Venda Nova 

Processo n.º 22/2020 - Praça dos Aliados nº 4 e 4A, freguesia de Águas Livres 

Processo n.º 26/2020 - Rua General Alves Roçadas nº 3, freguesia de Águas Livres 

Processo n.º 30/2020 - Rua Carvalho Araújo, Nº 75,  freguesia de Águas Livres 

Processo n.º 32/2020 - Avenida D. João V, Nº 16, freguesia de Águas Livres, 

Processo n.º 33/2020 - Rua José da Cunha Bastos, Nº 2, freguesia de Mina de Água 
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Processo n.º 35/2020 - Rua Amílcar Cabral, Nº 3, freguesia de Águas Livres, 

Processo n.º 36/2020 - Rua Padre Manuel Gomes Himalaia, Lote 64B, freguesia da Encosta do Sol 

Processo n.º 37/2020 - Travessa Aboim Inglês, Nº 2, freguesia da Encosta do Sol 

Processo n.º 38/2020 - Praceta das Flores, Nº 10,  freguesia de Alfragide 

Processo n.º 39/2020 - Travessa Ordem Militar do Hospital, Nº 3, freguesia da Falagueira/Venda Nova 

Processo n.º 40/2020 - Rua Ary dos Santos, Nº 6, freguesia de Águas Livres 

Processo n.º 41/2020 - Praceta Alexandre O’Neill, Nº 5, freguesia de Mina de Água 

Processo n.º 42/2020 - Largo Alexandre Gusmão, Nº 3, 3 A e 3 B, freguesia de Águas Livres 

Processo n.º 43/2020 - Rua Heróis de Dadrá nº 13, freguesia de Águas Livres 

Processo n.º 44/2020 - Avenida Amália Rodrigues nº 11, freguesia de Mina de Água 

Processo n.º 45/2020 - Avenida Cardoso Lopes nº 18, freguesia de Mina de Água 

Processo n.º 46/2020 - Rua São João de Brito nº 23, freguesia de Águas Livres 

Processo n.º 47/2020 - Rua General Fernando Tamagnini nº 5, freguesia de Águas Livres 

Processo n.º 48/2020  - Travessa do MIradouro nº 16, freguesia de Alfragide 

Processo n.º 49/2020 - Rua Beatriz Costa nº 10, freguesia de Alfragide 

Processo n.º 50/2020 - Estrada Salvador Allende nº 9,freguesia de Falagueira/Venda Nova 

Processo n.º 52/2020 Avenida D. João V nº 28, na freguesia de Águas Livres 

Processo n.º 54/2020 Rua António Aleixo  nº 39, na freguesia de Águas Livres 

Processo n.º 55/2020 na Av. Lourenço Marques  nº 19,  na freguesia de  Mina de Água 

Processo n.º 56/2020 Rua 1º de Dezembro  nº 10,  na freguesia de Venteira 

 

Foi deliberado pela Câmara Municipal aprovar a 8ª Alteração ao Orçamento de 2020, incluindo GOPS, PPI e 

PAM, e Orçamento da Despesa bem como aprovar a 8ª Alteração a anos seguintes remetendo esta para 

aprovação da Assembleia Municipal. – Alteração Orçamento 2020 e a Anos Seguintes 

 

No âmbito do Concurso Público Internacional para a prestação de serviços de vigilância e segurança 

humana e eletrónica nas instalações municipais e decorrente de pedidos de esclarecimentos foi pela 

Câmara Municipal ratificado o ato praticado pela Presidente de Câmara através do qual aprovou a 

retificação ao caderno de encargos e autorizou a prorrogação do prazo para apresentação de propostas ao 

procedimento – Procedimento Concursal - Retificação peças e prorrogação prazo para apresentação 

propostas - Ratificação 
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Foram aprovadas pelo Executivo Camarário e no âmbito da pandemia provocada pela COVID 19    

 medidas relativas à suspensão de cobrança de juros relativos às rendas dos fogos do parque habitacional 

municipal entre 1 de julho e 30 de setembro bem como da cobrança de juro relativo às rendas de todos os 

estabelecimentos comerciais em espaço municipais que se encontrem encerrados até 30 de setembro – 

Medidas a aplicar ao Parque Habitacional Municipal – Covid 19 

 

A Câmara Municipal aprovou uma alteração ao Regulamento do Programa da Mobilidade e Acessibilidade, 

remetendo este para aprovação da Assembleia Municipal -  Regulamento - Alteração 

 

No âmbito da atividade desenvolvida pelos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos 

Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) foi deliberado pela Câmara Municipal e com base nas propostas 

apresentadas pelo respetivo Conselho de Administração, ratificar os seguintes atos aprovados por aquele 

órgão: 

a) Abertura de concurso público para a empreitada de substituição de condutas e ramais da Rua 5 de 

outubro e arruamentos adjacentes, freguesia das Águas Livres, na  Amadora, pelo valor base de € 

299.500,00 - Procedimento Concursal – Abertura – Ratificação 

b) Abertura de concurso público, para celebração de acordo quadro, para a empreitada de reparação 

de colapsos de coletores e ramais, substituição de tampas e reparação de caixas de visita nas redes 

de águas residuais, em Oeiras para os anos 2020/2021, pelo valor base de € 300.000,00; 

Procedimentos Concursal – Abertura - Ratificação 

c) Adjudicação do procedimento por ajuste direto, ao abrigo do acordo quadro da Central Nacional de 

Compras Municipais CONNECT, para o fornecimento contínuo de combustíveis líquidos (Gasóleo) 

para a frota automóvel dos SIMAS, pelo valor de € 180.237,32 e respetiva minuta contrato - 

Procedimento Concursal – Adjudicação e Minuta Contrato - Ratificação 

d) Adjudicação do procedimento por ajuste direto por critérios materiais, para aquisição de um 

sistema de gestão comercial, em regime de ASP (Aplication Service Provider) e respetivos serviços 

conexos à EPAL, em consórcio com a ALTRAN e os CTT, pelo valor de €1.476.473,20 e respetiva 

minuta contrato - Procedimento Concursal – Adjudicação e Minuta Contrato-  Ratificação 

e) Levantamento do ato de suspensão dos trabalhos no âmbito da empreitada de 

instalação/remodelação das redes de abastecimento de Água da ZMC do Borel, freguesia da 

Venteira, na Amadora – Empreitada – Levantamento Ato de Suspensão dos Trabalhos 
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Foram ainda aprovadas pela Câmara Municipal, e com base nas Propostas apresentadas pelo Conselho de 

Administração daqueles Serviços (SIMAS): 

a) 4ª Alteração ao Orçamento de 2020 e anos futuros dos SIMAS no que respeita a despesas 

correntes, e submeter à Assembleia Municipal a referida alteração no que se refere aos 

compromissos plurianuais ali incluídos – Alteração Orçamento 2020 e Anos Futuros 

b)  Revisão de preços no âmbito da 1ª fase da empreitada de duplicação de um troço do caneiro da 

Falagueira, na Amadora - Empreitada – Revisão de Preços 

 

 

 


