
 

 

 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARA DE 8 DE JANEIRO DE 2021 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alteração permutativa relativa às GOP´S, 

PPI, PAM e ao Orçamento de Despesa, referente ao ano de 2021, bem como dar 

conhecimento à Assembleia Municipal. – 1.ª Alteração Permutativa. 

 

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

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, o despacho proferido pela 

Presidente a 28.12.2020 e através do qual autorizou a minuta do contrato de doação 

financeira no montante de € 13.458,46, a celebrar entre a Siemens SA e o Município da 

Amadora, para a realização de testes rápidos de antigénio para identificação de infeções 

SARS-CoV-2. - Contrato de Doação – Ratificação. 

 

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

35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, o ato através do qual a 

Presidente aprovou a minuta do Acordo de Pagamento a 17.12.2020 celebrado entre o 

Ministério da Educação e o Município da Amadora para a boa execução da empreitada de 

ampliação das instalações do 2.º e 3.º Ciclos da Escola Básica Almeida Garrett. - Acordo 

de Pagamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a celebração de um contrato programa de 

patrocínio desportivo com o Club Football Estrela da Amadora SAD, atribuindo um apoio 

financeiro, no montante de € 33.550,86, relativo à realização do jogo correspondente aos 

oitavos de final da Taça de Portugal, com o SL Benfica, no Estádio José Gomes na 

Amadora. – Contrato-Programa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi retificado revogar a deliberação de 16.12.2020, 

consubstanciada na Proposta n.º 671/2020, através da qual foram ratificados os atos 

tomados pelo Conselho de Administração do SIMAS, na sessão de 30 de novembro e 

constantes da PD n.º 372-SIMAS/2020. 



 

 

 

Foram ainda ratificados os atos praticados pelo Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) 

pela PD n.º 406-SIMAS/2020, e através dos quais, revogou o ato que autorizou a abertura 

do procedimento por concurso público, por Lotes, para o fornecimento de reagentes e 

consumíveis para a Unidade Laboratorial, pelo período de três anos (2020, 2021, 2022), 

decorrente da não adjudicação e revogação da decisão de contratar, nos termos e ao abrigo 

da alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º e n.º 1 do artigo 80.º ambos dos CCP, autorizou a 

abertura de procedimento por concurso público, para o fornecimento de reagentes e 

consumíveis para a Unidade Laboratorial, pelo período de 3 anos (2021, 2022 e 2023) com 

o preço base global de € 182.400,00, acrescido de IVA, constituído por 6 Lotes, aprovou as 

peças do procedimento em causa, nomeou o júri do procedimento com a respetiva 

delegação de competências para todos os atos processuais inerentes ao procedimento, 

aprovou a celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 94.º do Código 

dos Contratos Públicos e designou o gestor do contrato e o seu 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 (2021, 

2022 e 2023) – 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, através dos quais, declarou a invalidade, com a consequente anulação, 

do ato praticado pelo júri do procedimento que em sede de esclarecimentos, no âmbito do 

procedimento por concurso público com publicidade internacional para a prestação de 

serviços destinados à higiene e limpeza das instalações dos SIMAS de Oeiras e Amadora, 

determinou que não fosse considerada a alínea e) da Clausula 9ª do Programa do 

Procedimento, anulou os atos procedimentais de adjudicação e de decisão de contratar, 

dando por extinto desta forma o procedimento  por concurso público e melhor identificado na 

alínea anterior e aprovou a libertação do cabimento associado à revogação da decisão de 

contratar do mencionado procedimento, tendo em vista poder a verba ficar disponível para 

afetação a uma nova e idêntica abertura de procedimento concursal. SIMAS - 

Procedimento por Concurso Público com Publicidade Internacional para a Prestação  

 



 

 

 

de Serviços Destinados à Higiene e Limpeza das Instalações dos SIMAS de Oeiras e 

Amadora – Anulação. – Ratificação de Atos. 

 


