
 

 

 
 

REUNIÃO PÚBLICA DE CÂMARA DE 28 DE OUTUBRO DE 2020 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

No âmbito da empreitada denominada “Reparação de Fachadas – Casal do Silva”, foi pela 

Câmara Municipal da Amadora ratificado, nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 35º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, o despacho proferido a 

20.10.2020 e através do qual autorizou a prorrogação do prazo em cinco dias úteis para a 

prestação de caução pela entidade adjudicatária, RKESA Lda. – Ratificação de Ato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi submetido à Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º, conjugado com o disposto na alínea q) do nº 1 

do artigo 25º do Anexo I, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, a 

desafetação do domínio público para o domínio privado municipal da parcela de terreno com 

a área de 1904,94m2, para construção da Unidade de Saúde Familiar Ribeiro Sanches (Casal 

de S. Brás), para um total de 20900 utentes, para efeitos de regularização patrimonial, de € 

8.790,00. – Desafetação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação ao Centro de Bem Estar Social 

da Amadora (CEBESA), no montante total de € 13.145,76, correspondente a oito utentes da 

creche municipal de gestão IPSS EB1/Creche José Garcês e relativo aos meses de setembro 

a dezembro de 2020 e a janeiro e fevereiro de 2021. - Centro de Bem Estar Social da 

Amadora. 

 

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, adjudicou a prestação de serviços de 

manutenção evolutiva e assistência técnica à solução SIG G/Interaqua e à solução Aquafield, 

à entidade AQUASIS, Sistemas de Informação, S.A., pelo montante de € 281.778,00, 

acrescido de IVA, pelo prazo de três anos, a realizar nos anos de 2021 a 2023, e aprovou a 

minuta do contrato escrito, nos termos do disposto nos artigos 94º e 98º do Código dos 

Contratos Públicos. – SIMAS - Prestação de Serviços de Manutenção Evolutiva e  



 

 

 

Assistência Técnica à Solução SIG G/Interaqua e à Solução Aquafield – Adjudicação – 

Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora submeteu à aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo 

da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º e para os efeitos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º ambos 

da  Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, a 2.ª Alteração Orçamental 

Modificativa (Revisão Orçamental) 2020 e Anos Futuros dos SIMAS no valor de € 

3.572.250,00, que contempla Modificações no Orçamento da Despesa Corrente, Capital e 

PPI, e nos termos da PD N.º 325-SIMAS/2020, aprovada pelo Conselho de Administração dos 

SIMAS em 19 de outubro de 2020. – SIMAS - 2.ª Alteração Orçamental Modificativa. 

 

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 e através dos quais, aprovou a abertura de procedimento por concurso 

público, com publicidade internacional, para a aquisição de serviços de implementação e 

manutenção da nova plataforma ERP nos SIMAS de Oeiras e Amadora - Anos 2021 a 2024, 

pelo preço base de € 520.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com  um prazo de 

execução de 36 meses, aprovou a minuta de anúncio e peças do respetivo procedimento, 

nomeou o júri do procedimento com a respetiva delegação de competências neste para todos 

os atos processuais inerentes ao procedimento em causa, aprovou a celebração de contrato 

escrito, nos termos do artigo 94.º do Código dos Contratos Públicos, nomeou o gestor do 

contrato, designando como seu substituto, nas faltas e impedimentos, o seu superior 

hierárquico, com delegação naquele, ao abrigo do artigo 44º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, a adoção de todas as medidas conducentes à boa execução do 

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

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

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

e segs. do CPA. – SIMAS - Procedimento por Concurso Público, com Publicidade 

Internacional, para a Aquisição de Serviços de Implementação e Manutenção da Nova 

Plataforma ERP nos SIMAS de Oeiras e Amadora - Anos 2021 a 2024 – Abertura – 

Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de Adenda ao protocolo celebrado entre 

a Câmara Municipal da Amadora e a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, no âmbito dos  



 

 

 

serviços prestados de apoio alimentar, aos agregados familiares em isolamento obrigatório 

por infeção Covid 19, com a atribuição, para o efeito, do montante de 45.000€. – Protocolo – 

Adenda. 

 

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

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

condomínio do imóvel sito na Praceta Luís Ludovice n.º 6, na freguesia de Águas Livres, na 

Amadora. – Reabilita + 24/2020. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou nos termos e ao abrigo do nº 1 do artigo 12º 

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 Creative Bull, Unipessoal, 

Lda., no procedimento de Concurso Público da empreitada número 04/DHRU/2020, 

denominada “Requalificação da Praça Padre Eduardo Ferreira do Amaral - Venteira”. - Plano 

de Segurança e Saúde. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 

148.º do CCP, o Relatório Final elaborado pelo Júri da empreitada “Resolução de Patologias 

e Anomalias no Parque Habitacional Municipal - Fichas de Triagem 2015-2019”. 

Foi ainda aprovado a adjudicação da proposta apresentada pelo concorrente Tempo 

Analógico, Lda. com o preço contratual de 72.189,72€, valor ao qual acresce I.V.A., à taxa 

legal em vigor, com o prazo de execução de 120 dias e a minuta do contrato, nos termos do 

n.º 1 do artigo 98.º do CCP. - Empreitada “Resolução de Patologias e Anomalias no 

Parque Habitacional Municipal - Fichas de Triagem 2015-2019” – Adjudicação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º 

do CCP, o Relatório Final elaborado pelo Júri da empreitada denominada “Reparações em 

Espaços Comuns e Fogos Municipais nos Edifícios Z2 e Z3 - Alfragide”. 

Foi ainda aprovado a adjudicação da proposta apresentada pelo concorrente Tempo 

Analógico, Lda. com o preço contratual de 49.039,50€, valor ao qual acresce I.V.A., à taxa 

legal em vigor, com o prazo de execução de 60 dias e a minuta do contrato, nos termos do 

n.º 1 do artigo 98.º do CCP. - Empreitada Denominada “Reparações em Espaços 

Comuns e Fogos Municipais nos Edifícios Z2 e Z3 - Alfragide” – Adjudicação. 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a proposta de abertura de procedimento 

concursal comum de recrutamento, para ocupação de dois postos de trabalho da carreira de 

Assistente Operacional, na categoria de Assistente Operacional (área de preparação, 

manutenção e exumação de sepulturas), para a constituição de vínculo de emprego público, 

na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. - 

Procedimento Concursal. 

 

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

Regulamento Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de Administrador do  

Condomínio do imóvel sito na Rua Carvalho Araújo n.º 14 e 14A, na freguesia de Águas Livres, 

na Amadora. - Reabilita + 86/2020. 

 


