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REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 16 DE JUNHO DE 2021 
  
  

 
RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

  
  

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um Voto de Pesar pelo falecimento de Carlos Alberto 

Andrade Neves, falecido no dia 11 de junho de 2021, aos 85 anos de idade. Autarca e figura 

determinante para a criação do Município da Amadora, foi Vereador da Câmara Municipal da 

Amadora, Deputado da Constituinte e Deputado à Assembleia da República pelo Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista. Exerceu funções governativas enquanto Secretário de Estado, 

foi Presidente da Câmara Municipal de Oeiras. Assumiu as funções de Presidente da Assembleia 

Geral do Grupo de Futebol do Estrela da Amadora. Dos traços da sua personalidade ressaltam a 

vontade de servir e o seu exemplo de dedicação ao concelho da Amadora, bem como o seu 

caracter rigoroso e empenho cívico. Agraciado em 2010 com a Ordem Infante D. Henrique pelo 

Presidente da República, por se ter distinguido, ao longo do seu percurso, e no exercício das suas 

atividades, como “agente inovador”, com atitude e capacidade de expressar de forma singular a 

sua visão do mundo. Sempre demonstrou grande disponibilidade nos inúmeros desafios a que se 

propôs, homem solidário, persistente, altruísta, características que se traduziram numa relevante 

intervenção cívica, ao longo da sua jornada de vida.– Voto de Pesar 

A Câmara Municipal, ratificou o despacho da Senhora Presidente da Câmara, através do qual,  

aprovou o relatório final elaborado pelo júri, e a consequente adjudicação do procedimento para 

fornecimento diário de refeições, nas escolas do ensino básico 2.º e 3.º ciclos e secundárias, para 

o ano letivo de 2021/2022, à empresa, Uniself – Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, 

S.A., com o preço total de € 1.355.102,04 + IVA, bem como  aprovou a respetiva minuta do 

contrato. - Concurso Público para Fornecimento Diário de Refeições nas Escolas do Ensino Básico 

2º e 3º Ciclos e Secundárias (Ano Letivo 2021/2022) - Adjudicação e Minuta de Contrato – 

Ratificação 
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O Executivo Municipal aprovou, nos termos da alínea a) do artigo 7º do Decreto Lei nº 305/2009 

de 23 de outubro  e alínea c) do nº 1 do artigo 4º da Lei nº 49/2012 de 29 de agosto, todos na sua 

última redação, as alterações ao Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais e Mapa de 

pessoal 2021, bem como a sua submissão à Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos 

das alíneas m) e o) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua 

última redação. – Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais e Mapa de Pessoal 2021 – 

Alteração. 

A Câmara Municipal da Amadora, aprovou os atos praticados pelo Conselho de Administração dos 

Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora 

(SIMAS), que autorizou a abertura de concurso limitado por prévia qualificação para a prestação 

de serviços destinados à manutenção e reparação das redes prediais, pelo preço base de € 

219.000,00 acrescido de IVA, valor a suportar pelos SIMAS,  a executar até ao final do ano de 

2023, bem como aprovou os demais atos inerentes ao procedimento – SIMAS – Concurso  

Limitado por Prévia Qualificação para a Prestação de Serviços Destinados à Manutenção e 

Reparação das Redes Prediais – Abertura – Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal aprovou os atos do Conselho de Administração dos SIMAS de Oeiras e 

Amadora, através dos quais autorizou a abertura de um concurso publico, com publicidade 

internacional, para a prestação de serviços destinados à digitalização, descrição e indexação de 

traçados de água e saneamento de Oeiras, pelo preço base de € 215.000,00 acrescidos de IVA, 

com o prazo de execução máximo de 24 meses e mínimo de 20 meses a decorrer entre os anos de 

2021 a 2023  – SIMAS – Concurso Público para a Prestação de Serviços de Digitalização, 

Descrição e Indexação de Traçados de Água e Saneamento de Oeiras – Abertura. 

 

O Executivo Municipal aprovou os atos do Conselho de Administração dos SIMAS de Oeiras e 

Amadora, relativos à abertura de concurso público, para a celebração de um Acordo Quadro, com 

vista à prestação de serviços de inspeção CCTV e Limpeza/desobstrução das redes de águas 

residuais domésticas e pluviais no Concelho da Amadora, pelo preço base de € 302.500,00, 

acrescidos de IVA, a executar no prazo de 36 meses. SIMAS - Concurso Público para a Prestação  
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de Serviços de Inspeção CCTV e Limpeza/Desobstrução das Redes de Águas Residuais 

Domésticas e Pluviais no Concelho da Amadora - Abertura 

 

Pelo Executivo Municipal foram aprovados os atos do Conselho de Administração dos SIMAS de 

Oeiras e Amadora, referentes à abertura de procedimento por concurso público para a celebração 

de Acordo Quadro para execução 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 de 2021 a 2024), pelo preço base de € 872.500,00 

(oitocentos e setenta e dois mil e quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, valor a 

suportar pelos SIMAS, enquanto entidade adjudicante,, a desenvolver num prazo de 36 (trinta e 

seis) meses, ou até que a verba se esgote, a decorrer entre dezembro 2021 e novembro de 2024, 

bem como foram aprovadas as respetivas peças concursais, nomeado o júri do procedimento, o 

coordenador de segurança em fase de projeto e a gestora do contrato – SIMAS -  Concurso 

Público 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 e Pluviais, no Concelho 

da Amadora – Abertura.   

 

A Câmara Municipal aprovou os atos do Conselho de Administração dos SIMAS de Oeiras e 

Amadora, referentes à abertura de procedimento com recurso ao Acordo Quadro da Central 

Nacional de Compras Municipais CONNECT, para o fornecimento contínuo de combustíveis 

líquidos, através de cartões magnéticos, para a frota automóvel dos SIMAS dos municípios de 

Oeiras e Amadora, pelo preço base de € 302.000,00 (trezentos e dois mil euros), acrescido de IVA, 

por um período de 36 meses (anos 2021, 2022 e 2023), a iniciar a 1 de setembro de 2021, bem 

como aprovou as respetivas peças concursais e ainda nomeou o júri do procedimento e o gestor 

do contrato – SIMAS - Procedimento com Recurso ao Acordo Quadro da Central Nacional de 

Compras Municipais - CONNECT para o Fornecimento Contínuo de Combustíveis Líquidos, 

através de Cartões Magnético para a Frota Automóvel dos SIMAS – Abertura. 
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Pela Câmara Municipal autorizou o ato do Conselho de Administração dos SIMAS de Oeiras e 

Amadora, para a contratação de serviços destinados a encargos postais de expedição de objetos 

postais originários no Printing & Finishing, aos CTT- Correios de Portugal, pelo valor  de € 

694.950,00 isentos de IVA, pelo prazo de 7 meses – SIMAS – CTT- Correios de Portugal 

Contratação de Serviços Destinados a Encargos Postais de Expedição de Objetos Postais 

Originários No Printing & Finishing – Autorização. 

 

A Câmara Municipal  aprovou os atos do Conselho de Administração dos SIMAS de Oeiras e 

Amadora, e relativos à adjudicação do concurso público para a prestação de serviços de seguros 

do ramo “não vida” pelo período de 20 meses à entidade Melior Seguros – Consultores e 

Corretores de Seguros S.A., pelo valor de € 417.238,15, com a respetiva minuta do contrato e 

nomeação do gestor deste – SIMAS - Concurso Público para a Prestação de Serviços de Seguros 

do Ramo “Não Vida”– Adjudicação e Minuta do Contrato. 

 

O Executivo Municipal aprovou o ato do Conselho de Administração dos SIMAS de Oeiras e 

Amadora, relativo à não adjudicação, com a consequente revogação da decisão de contratar, do 

concurso público para aquisição patrimonial de 8 viaturas ligeiras de mercadorias, por divisão em 

3 lotes, para os SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora, mediante retoma de outras 8 

unidades, afetas aqueles serviços - SIMAS - Concurso Público para Aquisição de 8 Viaturas 

Ligeiras de Mercadorias, em 3 Lotes, para os SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora, 

mediante Retoma de Outras 8 Unidades, afetas aqueles Serviços – Não Adjudicação. 

 

No âmbito da contratação de recursos humanos, a Câmara Municipal aprovou a abertura de 

procedimento concursal de recrutamento, em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, de um técnico superior - área de engenharia do ambiente, nos 

termos e ao abrigo do artigo 30º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 

nº 35/2014 de 20 de junho.-  Procedimento Concursal de Recrutamento, em Regime de Contrato 

de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, de Técnico Superior - Área de 

Engenharia do Ambiente – Abertura. 
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Pela Câmara Municipal foi aprovado submeter o projeto de Regulamento dos Prémios de Banda 

Desenhada da Amadora, à Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea k) do nº 1 do artigo 33º  e 

para os efeitos da alínea g) do nº 1 do artigo 25º todos do Anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, na sua atual redação - Projeto de Regulamento dos Prémios de Banda Desenhada da 

Amadora. 

 

A Câmara Municipal aprovou submeter o projeto de Regulamento do Concurso Municipal De 

Banda Desenhada da Amadora, à Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea k) do nº 1 do artigo 

33º  e para os efeitos da alínea g) do nº 1 do artigo 25º todos do Anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 

de setembro, na sua atual redação - Projeto de Regulamento do Concurso Municipal de Banda 

Desenhada da Amadora. 

 

A Câmara Municipal deliberou submeter o projeto de Regulamento do Concurso de Banda 

Desenhada da Amadora, à Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea k) do nº 1 do artigo 33º  e 

para os efeitos da alínea g) do nº 1 do artigo 25º todos do Anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, na sua atual redação - Projeto de Regulamento do Concurso de Banda Desenhada da 

Amadora. 

 

Pelo Executivo Municipal foi aprovada a comparticipação das obras, no âmbito do Regulamento 

Reabilita +, requerida pelo Representante do proprietário do imóvel sito na Rua Pinheiro Borges, 

nº 4, freguesia de Alfragide, Amadora. – Reabilita + - Procº nº 118/2021  

 

A Câmara Municipal deliberou comparticipar nas obras, no âmbito do Regulamento Reabilita +, a 

realizar no imóvel sito na Praça Helena Vaz da Silva, nº 7, na freguesia Águas Livres, Amadora, e na 

sequência do requerido pelo representante do condomínio do referido imóvel - Reabilita + - Procº 

nº 30/2021 

 

No âmbito da empreitada nº 21/2021, denominada “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas 

Verdes 2020/2021 – Lotes 1, 2 E 3”  foi pela Câmara Municipal aprovado, o reforço de verba 

cabimentada para o ano de 2021, no montante de € 43.316,77 acrescido de IVA para o Lote 1 e o 
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mesmo montante para o Lote 3, aprovando ainda as minutas de aditamento aos respetivos 

contratos -  Concurso Público para “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2020/2021 

– Lotes 1, 2 e 3” – Empreitada n.º 21/2020 - Reforço de Verba para 2021. 

 

Pelo Executivo Municipal foi deliberado aprovar nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º 

do CCP, o Relatório Final do júri do procedimento, bem como adjudicar a empreitada denominada 

“Conservação e Beneficiação do Parque Escolar Municipal-Arranjos Exteriores- Execução de Obra 

Campos Desportivos”, à empresa M.Couto Alves-PSS, S.A.  pelo valor de € 324.381,25 + IVA com o 

prazo de execução de 150 dias, bem como aprovar a minuta do contrato e ainda nomeado o 

respetivo gestor – Concurso Público para “Conservação E Beneficiação do Parque Escolar 

Municipal – Arranjos Exteriores – Execução de Obra (Campos Desportivos) - Empreitada nº 

1/2021 – Adjudicação e Minuta do Contrato.  

 

No âmbito da empreitada nº 12/2021, denominada “Conservação e Beneficiação de Edifícios 

Municipais/Parque Escolar Municipal – Limpeza e Conservação de Coberturas” foi pela Câmara 

Municipal aprovado, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º do CCP, o Relatório Final 

elaborado pelo Júri do procedimento, bem como adjudicada a mencionada empreitada à empresa 

Optibulding, Lda., pelo preço contratual de € 177.946,80, acrescido I.V.A., à taxa legal em vigor, 

com o prazo de execução de 364 dias,  e aprovada a minuta do contrato com a nomeação do 

respetivo gestor - Concurso Público para “Conservação e Beneficiação de Edifícios 

Municipais/Parque Escolar Municipal – Limpeza e Conservação de Coberturas” – Empreitada n.º 

12/2021 – Adjudicação e Minuta Do Contrato. 

 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º do CCP, o 

Relatório Final do júri do procedimento, bem como adjudicar a empreitada denominada 

“Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal – Carpintarias e 

Pinturas”,  à empresa Samuel Bernardo- Escavações LDA,  pelo valor de € 177.963,70 + IVA com o 

prazo de execução de 364 dias, bem como aprovar a minuta do contrato e ainda nomeado o 

respetivo gestor – Concurso Público para Conservação e Beneficiação de Edifícios 
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Municipais/Parque Escolar Municipal – Carpintarias e Pinturas) - Empreitada nº 14/2021 – 

Adjudicação e Minuta do Contrato.  

 

No âmbito da empreitada nº 12/2021, denominada “Conservação e Beneficiação de Edifícios 

Municipais/Parque Escolar Municipal – Eletricidade” foi pela Câmara Municipal deliberado aceitar 

o esclarecimento de retificação da formula para a revisão de preços identificado pelos 

interessados bem como foi aprovado a prorrogação do prazo para apresentação de propostas - 

Concurso Público para “Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar 

Municipal – Eletricidade” - Empreitada n.º 26/2021 - Alteração de Peças de Procedimento.  

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a celebração de um acordo de parceria com a EcoMood 

Portugal, no âmbito da organização da Semana Europeia da Mobilidade e do Dia Europeu sem 

Carros, com a atribuição de um apoio financeiro no montante de € 41.561,00 - Acordo de Parceria 

com a Ecomood Portugal no Âmbito da “Semana Europeia da Mobilidade 2021” e do “Dia 

Europeu sem Carros”. 

 

O Executivo Municipal Amadora autorizou a dispensa excecional do limite à despesa previsto nas 

alíneas a) e b) do nº. 1 do artigo 73.º da LOE/2021 e ao abrigo do estabelecido no n.º 4 do mesmo 

preceito legal, com vista à adoção de um procedimento para aquisição de serviços de 

licenciamento de software Microsoft e serviços conexos - Ajuste Direto para Aquisição de 

Serviços de Licenciamento de Software Microsoft – Autorização da Dispensa Excecional do 

Limite à Despesa (Artº 73º da LOE/2021). 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovado solicitar à Assembleia Municipal autorização para abertura de 

um procedimento para aquisição de géneros alimentares por lotes, para um período máximo de 

até 36 meses, com o valor estimado até € 1.050.000,00,, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, 

nos termos dos nºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, bem como para 

a assunção dos respetivos compromissos plurianuais, para os efeitos do previsto na alínea c) do nº 

1 do artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA) - Concurso Público para Aquisição de 
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Géneros Alimentares - Autorização para a Abertura de Procedimento e para Assunção de 

Compromissos Plurianuais. 

 

O Executivo Municipal deliberou solicitar à Assembleia Municipal autorização para abertura de um 

procedimento para aquisição de serviços de aluguer operacional de equipamentos 

multifuncionais, para um período máximo de até 60 meses, num montante estimado de € 

620.680,00, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, nos termos dos nºs 1 e 6 do artigo 22.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, bem como para a assunção dos respetivos compromissos 

plurianuais, para os efeitos do previsto na alínea c) do nº 1 do artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro (LCPA) - Aquisição de Serviços para Aluguer Operacional de Equipamentos de Cópia 

– Autorização para Abertura do Procedimento e para Assunção de Compromissos Plurianuais – 

Reprogramação. 

 

A Câmara Municipal aprovou atribuir ao Jardim sito no Largo da Igreja da Paróquia do Santíssimo 

Redentor da Damaia, na freguesia das Águas Livres, a designação de “Jardim Padre Manuel 

Lopes”. - Atribuição de Nome ao Jardim sito no Largo da Igreja, Águas Livres - Jardim Padre 

Manuel Lopes. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder à abertura do procedimento por concurso 

público para a empreitada denominada “Plano de Arborização -Execução de Plantações”,  pelo 

preço base de € 282.036,08 +IVA, e pelo prazo máximo de execução de 90 dias, com a aprovação 

das respetivas peças, nomeação do júri do procedimento, com delegação neste das competências 

do nº 2 do artigo 69º e nº1 do artigo 109º ambos do CCP e  nomeação do coordenador de 

segurança em obra – Concurso Público para “Plano de Arborização – Execução de Plantações” – 

Empreitada n.º 30/2021 – Abertura 

 

O Executivo Municipal  aprovou proceder à abertura do procedimento por concurso público para a 

aquisição e instalação de meios de deposição – infraestruturas para tratamento de resíduos 

sólidos,  pelo preço base de € 443.501,90+IVA, e pelo prazo máximo de execução de 101 dias, com 

a aprovação das respetivas peças, nomeação do júri do procedimento, com delegação neste das 
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competências do nº 2 do artigo 69º e nº1 do artigo 109º ambos do CCP e  nomeação do 

coordenador de segurança em obra - Concurso Público para “Aquisição e Instalação de Meios de 

Deposição – Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos” – Empreitada n.º 36/2021 – Abertura. 

 

Pela Câmara municipal foi deliberado aprovar a abertura de concurso público da Empreitada 

denominada por  Parques Infantis- Execução de Obras e construção/recuperação, pelo preço base 

de € 377.358,00 acrescido de IVA, com o prazo de execução de 112 dias, com a aprovação das 

respetivas peças, nomeação do júri do procedimento, com delegação neste das competências do 

nº 2 do artigo 69º e nº1 do artigo 109º ambos do CCP e  nomeação do coordenador de segurança 

em obra - Concurso Público “Parques Infantis – Execução de Obras de Construção/Recuperação” – 

Empreitada n.º 37/2021 - Abertura 


