
 

 

 
 

REUNIÃO DE CÂMARA DE 1 DE JULHO DE 2020 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição da verba no montante global 

de € 4.000,00 para a Sopro dos Sonhos, Associação de Solidariedade Social – IPSS, no 

âmbito da prestação de atividade de natureza administrativa realizadas por aquela 

associação. – Sopro dos Sonhos, Associação de Solidariedade Social – IPSS. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou a revogação da Proposta n.º 342/2018, aprovada 

em Reunião de Câmara de 25 de julho de 2018. 

Foi ainda aprovado a aquisição, pelo Município da Amadora em comum e parte iguais e em 

regime de compropriedade com o Município de Oeiras, mediante a dispensa de consulta 

prévia ao mercado, da fração autónoma à Sociedade Matos Dias e Lopes, Unipessoal, Lda., 

denominada pela letra <<B>>, correspondente ao R/C direito do prédio, sito na Rua Parque 

dos Anjos, n.º 4, 4A e 4B, em Algés, que se destina à instalação de uma nova seção de 

Atendimento Comercial dos SIMAS, livre de quaisquer ónus ou encargos e devoluta de 

pessoas e bens, pelo preço de € 225.000,00, bem como a autorização da despesa no 

referido montante, para efeitos de pagamento do respetivo preço. 

Por último foi ainda aprovado a celebração da escritura pública de compra e venda, e 

subsequente promoção do respetivo Registo Predial, em comum e partes iguais e sob o 

regime de compropriedade, a favor dos Municípios de Oeiras e Amadora. – SIMAS – 

Aquisição de Fração. 

 

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, para o fornecimento de reagentes e consumíveis para a Unidade 

Laboratorial, pelo período de 3 anos (2020, 2021 e 2022) com o preço base de € 

153.100,00, acrescido de IVA, 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, a celebração de contrato escrito nos termos do dis- 



 

 

 

posto no artigo 94.º do Código dos Contratos Públicos e designou o gestor do contrato, e o 

substituto nas suas faltas e impedimentos, o seu superior hierárquico, delegando naquele ao 

abrigo do disposto no artigo 44.º do CPA, a adoção de todas as medidas conducentes à boa 

execução do contrato. – SIMAS - Procedimento por Concurso Público, para o 

Fornecimento de Reagentes e Consumíveis para a Unidade Laboratorial, pelo Período 

de 3 Anos (2020, 2021 e 2022) – 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 adjudicação da empreitada 

destinada à “Remodelação de Redes de Águas Residuais e Pluviais no concelho da 

Amadora – anos 2020/2021”, à empresa Mafrágua Lda., pelo valor de € 284.033,80, 

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 360 dias, a decorrer nos anos de 2019 e 2020, devendo o valor ser afeto no ano 

2020 (domésticos - € 95.000,00 e pluviais - € 21.500,00) e no ano de 2021 (domésticos - € 

48.216,90 e pluviais - € 119.316,90), 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 “Remodelação de Redes de Águas Residuais e Pluviais no Concelho da Amadora – 

Anos 2020/2021” – 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), 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 e pluviais, no Concelho da 

Amadora (anos 2020/2021), à empresa Olico – Materiais para Construção, Construção Civil 

e Obras Públicas Lda., pelo valor de € 299.474,40 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 o prazo de execução de 360 dias, 

a ocorrer no decurso dos anos 2020 (doméstico - € 55.000,00+IVA e pluvial € 7.500,00) e 

2021 (doméstico - € 96.542.20 + IVA e pluvial - € 140.432.20 + IVA), 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 Diretor de Fiscalização da 

mesma e delegou no Diretor Delegado o ato de liberação de cauções, materializado nos 

ofícios de notificação do cocontratante e entidade bancária, na sequência do definido no 

relatório de execução do contrato elaborado pelo gestor do contrato, ao abrigo do artigo 44.º 

do CPA. - Empreitada Destinada à Reparação de Colapsos de Coletores e Ramais, 

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

Residuais e Pluviais, no Concelho da Amadora (Anos 2020/2021) – Adjudicação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou a abertura de procedimento concursal comum de 

recrutamento, para ocupação de dois postos de trabalho da carreira de Assistente 

Operacional, na categoria de Assistente Operacional (na área da mecânica-auto), para a 

constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado. - Procedimento Concursal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora no âmbito da empreitada denominada “Requalificação 

de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2020/2021 – Lotes 1, 2 e 3”, foi retificada uma 

informação dos serviços, bem como, o teor do convite, no que se refere ao prazo de entrega 

das propostas, passando o mesmo a constar em 30 dias ao invés de 10 dias, nos termos e 

ao abrigo do n.º 7 do artigo 50.º do CCP. – Empreitada Denominada “Requalificação de 

Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2020/2021 – Lotes 1, 2 e 3” – Retificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a substituição do gestor do contrato para a 

empreitada denominada “EB 1 Alto do Moinho – Realização de Obras de Beneficiação”. – 

Gestor do Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a substituição do Coordenador de 

Segurança em Obra, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, no âmbito da empreitada designada “Construção 

de Pavilhão da EB2+3 Almeida Garrett”. – Coordenador de Segurança em Obra. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a celebração de instrumento jurídico entre o 

Município da Amadora e a EcoMood Portugal, no âmbito da organização do evento “A Se- 

 



 

 

 

mana Europeia da Mobilidade 2020”, na qual se insere o “Dia Europeu Sem Carros”, com a 

atribuição de um apoio financeiro de 33.500,00€. – Dia Europeu Sem Carros. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o despacho proferido pela Presidente a 26 

de junho do ano em curso, através do qual, com fundamento em motivos de urgência 

imperiosa e com tramitação ao abrigo do regime simplificado, nos termos da alínea c) do n.º 

1 do artigo 24.º do CCP conjugado com o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, autorizou 

a abertura de procedimento, por ajuste direto, para a prestação de serviços de vigilância, à 

Prestibel – Empresa de Segurança SA, no valor de € 5.524,00 + IVA, com dispensa do 

cumprimento na alínea b) do n.º 1 do artigo 68.º da LOE de 2020, de acordo com o previsto 

no n.º 4 do mesmo artigo e em conjugação com a alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, bem como, a abertura de procedimento, por ajuste 

direto, para a prestação de serviços de higiene e limpeza especializada à empresa 

Interlimpe – Facility Services SA., no valor de € 12.106,20 + IVA. – Procedimentos por 

Ajuste Direto – Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter à Assembleia Municipal para 

aprovação, nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 

12 de setembro, na sua atual redação, a alteração ao Regulamento do Programa de Apoio 

ao Movimento Associativo (PAMA). - Regulamento do Programa de Apoio ao Movimento 

Associativo (PAMA) – Alteração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder à aprovação da transferência de 

11.021,93 € para a AJPAS e 10.106,65 € para a ASSACAM, no âmbito da candidatura ao 

Fundo para Asilo, Migrações e Integração. - Fundo para Asilo, Migrações e Integração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 12.º do 

Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, enquanto dono de obra, o desenvolvimento do 

Plano de Segurança e Saúde, levado a cabo pelo adjudicatário, agrupamento constituído 

pelos concorrentes Ergsilva – Construção e Restauro de Edifícios, Lda., no âmbito do 

procedimento de Concurso Público da Empreitada Denominada “Obras de Reabilitação e 

Melhoria Energética – Bairro Social da Boba – Lotes 8, 9 e 10. - Plano de Segurança e 

Saúde. 


