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REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 19 DE MAIO DE 2021 
  
  

 
RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

  

  
 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o despacho da Senhora Presidente que autorizou a 

metodologia a adotar no âmbito das aquisições de serviços de policiamento e de serviços de 

higiene e limpeza para os Centros de Vacinação COVID-19 instalados no Pavilhão Desportivo Rita 

Boralho e no Forúm Luís de Camões, bem como autorizou a aquisição daqueles serviços, para o 

Centro de Vacinação instalado no Pavilhão Rita Boralho, respetivamente à PSP, para o período de 

6 de maio a 31 de dezembro de 2021, pelo valor de 27.123,69, isento de IVA  e à empresa  

Interlimpe - Facility Services SA, por ajuste direto, ao abrigo do regime simplificado (c) do n.º 1 do 

artigo 24.º, nº 1, c) do CCP e artigo 2º do DL n.º 10-A/2020, de 13 de março), pelo valor de € 

19.394,48 + IVA, e com dispensa do cumprimento do limite parte previsto nos nºs 1 e 4 do art.º 

73º da LOE 2021, para o período de 6 de maio a 31 de julho de 2021 – Centro de Vacinação 

COVID-19 - Aquisição de Serviços Policiamento e limpeza – Ratificação  

 

O Executivo Camarário ratificou o despacho da Senhora Presidente relativo à autorização para a 

aquisição de serviços, por ajuste direto ao abrigo do regime simplificado do artigo 128º do CCP, à 

empresa Ideias Sucessivas – Publicidade, Marketing e Comunicação Lda., pelo valor de € 2.455,25 

+ IVA, para a execução de materiais gráficos para a identificação do pavilhão de vacinação COVID-

19, localizado no Fórum Luís de Camões e no âmbito da operacionalização do Plano de Vacinação 

– Centro Vacinação COVID-19 – Aquisição de Serviços execução materiais gráficos de 

Identificação - Ratificação 

 

A Câmara Municipal deliberou atribuir a designação de “Pavilhão Desportivo Escolar Municipal 

Nuno Delgado”, ao pavilhão desportivo do Agrupamento Vertical Almeida Garrett, atendendo ao 

percurso do atleta olímpico, antigo judoca português, Nuno Delgado, pelo que representa e pela 
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forma como se encontra ligado à Cidade da Amadora – Atribuição de Nome ao Pavilhão 

Desportivo Vertical Almeida Garrett 

 

Pelo Executivo Municipal foi ratificado o ato do Conselho de Administração dos Serviços 

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

procedeu a ratificação-sanação do ato praticado pelo júri do procedimento para a prestação de 

serviços de seguro do ramo “Não vida”, consubstanciado na inclusão, nas peças procedimentais, 

de um sublimite de cobertura para atos de terrorismo - SIMAS – Ratificação-Sanação de Ato do 

júri do Procedimento - Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal foi ratificado o ato do Conselho de Administração dos Serviços 

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

do qual, autorizou a abertura do procedimento, por concurso público, para a empreitada de 

substituição de redes e ramais de abastecimento de água na Av. Conde de São Marçal e ruas 

adjacentes, na freguesia de Alfragide, pelo valor de € 234.320,00 + IVA (a suportar pelos SIMAS), 

pelo prazo de execução de 180 dias, a desenvolver entre novembro de 2021 e abril de 2022, bem 

como aprovou  as respetivas peças procedimentais, com celebração de contrato escrito, designou 

o júri do procedimento e o gestor do contrato e ainda nomeou o coordenador de segurança em 

fase de projeto e delegou competências no Diretor Delegado daqueles serviços  – SIMAS – 

Concurso Público para substituição de rede e Ramais de Abastecimento de Água em 

arruamentos de Alfragide – Abertura - Ratificação de Atos 

 

Foi deliberado pela Câmara Municipal ratificar o ato praticado pelo Conselho de Administração 

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

(SIMAS) relativo à adjudicação do procedimento para execução da obra de reabilitação do interior 

das células do Reservatório do Torneiro, em Oeiras e outros trabalhos generalistas em outras 

instalações, à empresa REDECOR, S.A., pelo montante de € 135.907,99 + IVA (a suportar pelos 

SIMAS) a executar no prazo de 120 dias, entre junho e setembro de 2021, e aprovou a respetiva 

minuta do contrato bem como nomeou o representante da obra e delegou competências no 
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Diretor Delegado daqueles serviços - SIMAS - Adjudicação e Minuta do Contrato  – Ratificação de 

Atos 

 

No âmbito da Agenda 2030 – ODS-Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foi aprovado pelo 

Executivo Camarário a adesão do Município à Plataforma ODS Local com subscrição da respetiva 

Carta de Compromisso, consubstanciado num projeto mobilizador e inclusivo que permite, 

designadamente acompanhar os progressos de cada município relativamente aos ODS, e como 

forma de  simplificação na concretização daqueles objetivos – Plataforma ODSlocal  – Adesão 

 

A Câmara Municipal deliberou submeter à Assembleia Municipal para aprovação o Projeto de 

Regulamento de Apoio Extraordinário à Renda, o qual visa promover a manutenção do 

arrendamento, diminuindo a precariedade económica resultante da pandemia COVID 19, 

apoiando, por um período determinado, agregados familiares que residam no parque habitacional 

privado do município da Amadora – COVID-19 - Projeto de Regulamento de Apoio à Renda  

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora celebrar um protocolo de colaboração 

institucional  com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, no âmbito do qual as partes estabelecem 

bases de parceria ao nível nomeadamente da sensibilização e importância de intervenção dos 

psicólogos no Município da Amadora e da avaliação, prevenção e intervenção em riscos 

psicossociais junto dos colaboradores da autarquia – Protocolo de Colaboração  

 

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

Regulamento Reabilita + , requerida pelo gerente da empresa proprietária do imóvel sito na Rua 

Vasco da Gama, nº 25, freguesia de Mina de Água, Amadora. – Reabilita + - Procº nº 17/2021  

 

O Executivo Municipal deliberou comparticipar nas obras, no âmbito do Regulamento Reabilita +, 

a realizar no imóvel sito na Rua Adelino Amaro da Costa, nº 19, na freguesia da Venteira, 

Amadora, e na sequência do requerido pelo representante do condomínio do referido imóvel - 

Reabilita + - Procº nº 18/2021 
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O Executivo Camarário deliberou, no âmbito do Regulamento Reabilita +, comparticipar na 

realização das obras, requerida pelo representante do condomínio  do imóvel sito na Rua Alice 

Leite, nº 2, freguesia da Venteira, Amadora. – Reabilita + - Procº nº 21/2021  

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a comparticipação nas obras a executar no  

imóvel sito na Estrada das Águas Livres, nº 120,  freguesia de Mina de Água, Amadora,  no âmbito 

do Regulamento Reabilita +, e após requerimento apresentado pelo representante do condomínio 

do referido imóvel – Reabilita + - Procº nº 23/2021  

 

 A Câmara Municipal da Amadora deliberou a comparticipação nas obras, no âmbito do 

Regulamento Reabilita + , requerida pelo representante do condomínio do imóvel sito no Largo 

Alexandre de Gusmão, nºs 17 e 17 A, freguesia de Águas Livres, Amadora. – Reabilita + - Procº nº 

24/2021  

 

No âmbito da execução da obra de “Requalificação Urbana da Cidade – Realização de Obra no 

Mercado da Mina”, e atendendo ao pedido formulado pela entidade executante, foi deliberado 

pela Câmara Municipal da Amadora prorrogar o prazo de execução da referida empreitada (nº 

39/2020), em mais 75 dias face ao prazo inicialmente previsto para o seu términus e em 

consequência aprovado o respetivo aditamento ao contrato celebrado – Empreitada nº 39/2020 – 

Prorrogação do  Prazo de Execução e Aditamento ao Contrato  

 

Pelo Executivo Municipal foi deliberado aprovar o Relatório Final do júri do procedimento da 

empreitada denominada “Parque Desportivo do Monte da Galega – Requalificação da Pista” com a 

adjudicação da mesma à empresa M. Couto Alves – PSS, S.A., pelo valor de € 169.054,89 + IVA 

com o prazo de execução de 180 dias, bem como aprovar a minuta do contrato e ainda nomeado 

o respetivo gestor – Empreitada nº 66/2020 – Adjudicação e Minuta do Contrato  
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No âmbito da procedimento denominado “Arruamentos de Alfragide – Avenida da Quinta Grande 

e Envolventes” – empreitada nº 73/2020 – deliberou a Câmara Municipal da Amadora aprovar o 

Relatório Final do júri do procedimento com a adjudicação do mesmo à empresa Sibafil – 

Sociedade de Empreitadas, Lda., pelo valor de € 199.970,00 + IVA e pelo prazo de execução de 120 

dias, bem como aprovou a minuta do contrato e nomeou o respetivo gestor– Empreitada nº 

73/2020 – Adjudicação e Minuta do Contrato  

 

Foi deliberado pelo Executivo Municipal aprovar o Relatório Final do júri do procedimento 

denominado “ EB1/JI Venteira – Realização de Obras de Beneficiação” (empreitada nº 5/2021) 

com a adjudicação da mesma à empresa Optibuilding, Lda., pelo valor de € 503.866,61 + IVA e 

com o prazo de execução de 120 dias, tendo ainda sido aprovada a correspondente minuta do 

contrato e nomeado o respetivo gestor– Empreitada nº 5/2021 – Adjudicação e Minuta do 

Contrato  

 

Com base no disposto no Regulamento do Arquivo do Município da Amadora e do Regulamento 

Arquivístico para as Autarquias Locais, foi deliberado pela Câmara Municipal da Amadora 

reconhecer que as séries documentais apresentadas pelos serviços são desprovidas de qualquer 

interesse arquivístico e consequentemente aprovada a respetiva eliminação  - Eliminação de 

Documentos em Arquivo  

 

No âmbito do procedimento para fornecimento diário de refeições, nas escolas do ensino básico 

do 2º e 3º ciclo e secundárias para o ano letivo 2021/2022, a Câmara Municipal da Amadora 

ratificou o despacho proferido pela Presidente e relativo ao deferimento do pedido de acesso à 

decisão de contratar do referido procedimento, apresentado por um concorrente, e a ser 

facultado, pelos meios eletrónicos, após o términus do prazo para a apresentação de propostas – 

Procedimento Concursal – Pedido Acesso à Decisão Contratar - Ratificação  

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado prorrogar o prazo de vigência do contrato 

celebrado com a empresa PEGC, Lda, até ao dia 31.21.2021 e no âmbito da aquisição de serviços 

de realização de espetáculos e de serviços técnicos de luminotécnica, sonoplastia, multimédia, 
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audiovisuais, maquinaria de cena e manutenção de equipamentos para o Cineteatro D. João V, e 

decorrente da pandemia COVID-19, com possibilidade de reprogramação dos espetáculos não 

realizados e consequentemente foi aprovada a respetiva minuta de aditamento ao contrato 

celebrado  – Aquisição Serviços Cineteatro D. João V – Prorrogação do prazo de vigência de 

Contrato e Aditamento ao Contrato 

 

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

público para a empreitada denominada “Conservação e Reparação de Fogos devolutos em 

Edifícios Municipais – 2021”, por 3 lotes,  pelo preço base de € 650..863,75+IVA, e pelo prazo 

máximo de execução de 240 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 e do gestor do contrato – 

Empreitada nº 5/DHRU/2021 - Abertura 

 


