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REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 21 DE JULHO DE 2021 
  
  

 
RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

  
  

O Executivo Municipal, procedeu à ratificação do ato da Senhora Presidente da Câmara, através 

do qual, autorizou a aquisição, por ajuste direto, no regime simplificado, nos termos e ao abrigo 

do artigo 128º do CCP, para a aquisição 150.000 máscaras cirúrgicas, à Empresa Vedrol-Vedantes e 

Rolamentos, Lda. no valor € 3.150,00, isento de IVA. – Aquisição por Ajuste Direto de Máscaras 

Cirúrgicas no Âmbito COVID 19 – Ratificação. 

 

A Câmara Municipal, deliberou ratificar do ato da Senhora Presidente da Câmara, através do qual, 

autorizou abertura de um procedimento, por ajuste direto, para aquisição de 75.750 Kits de 

higienização, ao abrigo do disposto da alínea c) do n.º1 do artigo 24º do CCP, conjugado com 

artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março, na sua atual redação, à empresa  BSPOT, 

S.A., com o preço base de € 74.992, 50, acrescidos de IVA, bem como aprovei as peças do 

procedimento e designei o gestor do contrato. – Aquisição por Ajuste Direto de KIT para Entrega 

à População no âmbito da Vacinação COVID 19 - Ratificação. 

 

O Executivo Municipal aprovou o ato da Senhora Presidente da Câmara, através do qual, designei 

como representante da Câmara Municipal, em regime de substituição excecional, a técnica Vera 

Alves, para o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas José Cardoso Pires. – Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes Substituição de Representante – Ratificação. 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de Protocolo de Colaboração Tripartido, a 

celebrar entre o Município da Amadora, a Cooptécnica – Gustave Eiffel, Cooperativa de Ensino e 

Formação Técnico Profissional, CRL, e cada um dos Institutos Politécnicos (Setúbal, Santarém e 

Tomar), com o objetivo de concretizar a ministração dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, 

pelos referidos Institutos Politécnicos, nas instalações da Escola Profissional Gustave Eiffel, e nas 

áreas de formação. - Protocolo de Colaboração. 
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Relativamente à Ação Social Escolar foi pelo Executivo Municipal aprovado, a atribuição de verba 

no montante global de € 26.261,00, para efeitos de comparticipação para material escolar, para o 

Ano Letivo 2021/2022. – Ação Social Escolar -Material Escolar - Ano Letivo de 2021/2022. 

 

No âmbito de um recurso hierárquico apresentado por um trabalhador dos SIMAS, relativo à 

aplicação de uma pena disciplinar pelo Conselho de Administração, foi pela Câmara Municipal 

aprovado não dar provimento ao recurso e confirmada a deliberação do Conselho de 

Administração dos SIMAS de 26 de abril de 2021, através da qual foi aplicada a sanção disciplinar 

de suspensão de 20 dias com perda de remuneração. – SIMAS - Recurso Hierárquico Processo 

Disciplinar nº 02/2020. 

 

A Câmara Municipal aprovou, nos termos do disposto do nº 5 do artigo 99º-A do Anexo da Lei nº 

35/2014 de 20 de junho, na sua última redação, a consolidação da mobilidade Intercarreiras da 

Assistente Técnica Barbara Cristina Farinha Nunes Silva na carreira e categoria de Técnico 

Superior, dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e 

Amadora. – SIMAS - Mobilidade Intercarreiras Consolidação. 

 

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

Amadora, através dos quais aprovou a abertura de procedimento por concurso público para a 

empreitada destinada à reabilitação do interior da célula Norte (10.000 m3) do Reservatório de 

Leceia, no concelho de Oeiras, pelo preço base de € 269.500,00 (duzentos e sessenta e nove mil e 

quinhentos euros), acrescido de IVA, valor a suportar pelos SIMAS, enquanto entidade 

adjudicante, nos termos da alínea j), do nº 1, do art.º 2º do CIVA (inversão do sujeito passivo), a 

executar no prazo de 120 dias, a decorrer durante os anos de 2021 e 2022 bem como aprovou os 

demais atos inerentes ao procedimento. – SIMAS - Concurso Público para a Empreitada 

Destinada à Reabilitação do Interior da Célula Norte do Reservatório de Leceia, no Concelho de 

Oeiras – Abertura. 

 

Pela Câmara Municipal foram aprovados os atos do Conselho de Administração dos SIMAS de 

Oeiras e Amadora, e relativos à adjudicação do procedimento por concurso público com vista à 
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celebração de Acordo Quadro, para a empreitada destinada à para a execução da empreitada de 

remodelação/execução de caixas e instalação de tubagem e acessórios em vários locais de 

consumo no Concelho da Amadora, à empresa Olico, Lda., pelo valor de pelo valor € 167.100,00 + 

IVA, e respetiva minuta do contrato com a nomeação da coordenadora de segurança em fase de 

obra e diretora de fiscalização da mesma. – SIMAS - Concurso Público, com Vista à Celebração de 

Acordo Quadro, para a Execução da Empreitada de Remodelação/Execução de Caixas e 

Instalação de Tubagem e Acessórios em Vários Locais de Consumo, no Concelho da Amadora – 

Adjudicação e Minuta De Contrato– Adjudicação e Minuta do Contrato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou os atos do Conselho de Administração dos SIMAS de 

Oeiras e Amadora, e relativos à adjudicação do procedimento por concurso público para a 

empreitada destinada à substituição de redes e ramais de abastecimento de água na Estrada da 

Falagueira e arruamentos confluentes, na Freguesia da Falagueira-Venda Nova, no Concelho da 

Amadora à empresa Mafragua, Lda., pelo valor de pelo valor € 315.180,17 + IVA, e respetiva 

minuta do contrato com a nomeação da coordenadora de segurança em fase de obra e diretora 

de fiscalização da mesma. - SIMAS - Concurso Público para a Empreitada Destinada à 

Substituição de Redes e Ramais de Abastecimento de Água na Estrada da Falagueira e 

Arruamentos Confinantes, na Freguesia da Falagueira-Venda Nova, Amadora - Adjudicação e 

Minuta do Contrato. 

 

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

Amadora, através dos quais aprovou, nos termos o disposto na alínea b) do nº 1 do art.º 79º e artº 

80º  ambos do Código dos Contratos Públicos, a não adjudicação do procedimento e por 

consequência a revogação da decisão de contratar, do procedimento por concurso público para a 

empreitada destinada à remodelação das redes de águas residuais e pluviais da estrada do 

zambujal, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora e ainda e com vista à abertura de novo 

procedimento idêntico, a desafetação do respetivo cabimento do procedimento por concurso 

público para a empreitada destinada à remodelação das redes de águas residuais e pluviais da 

estrada do zambujal, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora. - SIMAS - Concurso Público 

Para Execução de “Empreitada Destinada à Remodelação das Redes de Águas Residuais e 
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Pluviais da Estrada do Zambujal, Freguesia de Alfragide, Concelho da Amadora - Não 

Adjudicação e Revogação da Decisão de Contratar. 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovado submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos 

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

redação, a 1.ª alteração modificativa ao Orçamento de 2021 dos SIMAS - Orçamento da Receita, 

Orçamento da Despesa, PPI , e aplicação do saldo de gerência, e a alteração ao mapa de pessoal, e 

nos exatos termos da Proposta de Deliberação daqueles serviços  e melhor identificada no 1º 

considerando da presente proposta. - SIMAS - 1.ª Alteração Modificativa 2021 – Modificações no 

Orçamento da Receita, da Despesa, PPI, Aplicação do Saldo de Gerência e Mapa de Pessoal. 

 

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

recrutamento, mediante o regime de mobilidade intercategorias ou na categoria, para ocupação 

de 1 posto de trabalho da carreira de Assistente Técnico/categoria de Coordenador Técnico (da 

área de apoio administrativo nas escolas), aberto à candidatura de trabalhadores com vínculo de 

trabalho por tempo indeterminado, que exerçam funções na CMA ou noutras entidades e que 

estejam integrados na área de apoio administrativo em secretarias de escolas, 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, na sua última redação. - Abertura de Recrutamento, Mediante o Regime de 

Mobilidade Intercategorias ou na Categoria, para Ocupação de 1 Posto de Trabalho da Carreira 

de Assistente Técnico/Categoria de Coordenador Técnico (da Área de Apoio Administrativo nas 

Escolas). 

 

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

realizar no imóvel sito na Rua Apolinário da Silva, n.º 14, freguesia da Falagueira/Venda Nova, 

Amadora, e na sequência do requerido pelo coproprietário do referido imóvel. - Reabilita + - Procº 

nº 39/2021. 

 

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

realizar no imóvel sito na Rua António José da Silva, n.º 9 (antigo lote 66), na freguesia da Encosta 
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do Sol, Amadora, e na sequência do requerido pelo representante do condomínio do referido 

imóvel. - Reabilita + - Procº nº 49/2021. 

 

No âmbito da empreitada nº 07/DHRU/2021, denominada Resolução de Patologias e Anomalias 

no Parque Habitacional Municipal – Fichas de Triagem 2015-2019 foi pela Executivo Municipal 

deliberado, conforme previsto na alínea a) do art.º 312.º do Código dos Contratos Públicos, a 

aceitação da prorrogação do prazo, o novo plano de trabalhos apresentado e a minuta de 

aditamento ao contrato celebrado. - Concurso Público para “Resolução de Patologias e 

Anomalias no Parque Habitacional Municipal - Fichas de Triagem 2015-2019” – Empreitada N.º 

07/DHRU/2020 - 2.ª Prorrogação do Prazo de Execução.  

 

O Executivo Municipal deliberou, no seguimento da empreitada nº 66/2020, denominada “Parque 

Desportivo Monte da Galega -Requalificação de Pista”, a aceitação das Fichas de Segurança 

apresentadas pela adjudicatária, para os efeitos do nº 2 do artigo 14º do Decreto-Lei nº 273/2003, 

29 de outubro. - Concurso Público para “Parque Desportivo Monte da Galega -Requalificação de 

Pista” - Empreitada N.º 66/2020 – Fichas de Segurança.  

 

A Câmara Municipal aprovou conforme disposto no nº 2 do artigo 14º do Decreto-Lei nº 

273/2003, 29 de outubro, a aceitação das Fichas de Segurança apresentadas pela adjudicatária no 

âmbito da Empreitada nº 9/2021 denominada “EB1/JI Alfragide Execução de Obras de 

Conservação”. Concurso Público para “EB1/JI Alfragide Execução de Obras de Conservação” - 

Empreitada n.º 09/2021 – Fichas de Segurança. 

 

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

Municipais/Parque Escolar Municipal - Limpeza e Conservação”, foi aprovado pelo Executivo 

Municipal e para os efeitos do nº 2 do artigo 14º do Decreto-Lei nº 273/2003, 29 de outubro, a 

aceitação das Fichas de Segurança apresentadas pela adjudicatária. Concurso Público para 

“Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal - Limpeza e 

Conservação” - Empreitada n.º 12/2021 – Fichas de Segurança. 
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O Executivo Municipal deliberou, no seguimento da empreitada nº 14/2021, denominada 

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

Pinturas”, a aceitação das Fichas de Segurança apresentadas pela adjudicatária, para os efeitos do 

nº 2 do artigo 14º do Decreto-Lei nº 273/2003, 29 de outubro. - Concurso Público para 

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

Pinturas” - Empreitada n.º 14/2021 – Fichas de Segurança.  

 

A Câmara Municipal aprovou a abertura de concurso público para a empreitada designada 

“Sinalização Horizontal 2021/2022/2023 – Lote 1: Zona Norte e Lote 2: Zona Sul” (Empreitada 

44/2021), com o prazo máximo de execução de 560 (quinhentos e sessenta) dias. - Concurso 

Público para “Sinalização Horizontal 2021/2022/2023 – Lote 1: Zona Norte e Lote2: Zona Sul” 

Empreitada 44/2021 – Abertura. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 11.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 do teor da respetiva deliberação. – 11.ª Alteração Permutativa.  

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as alterações permutativas às GOP´s, PPI e PAM 

referente ao ano de 2021 (11.ª Alteração – Anos Seguintes), bem como submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal da Amadora, as referidas alterações. - 11.ª Alteração Permutativa – Anos 

Seguintes. 

 

No Âmbito do Processo nº 113-PL-91 o Executivo Municipal aprovou o pedido de prorrogação do 

prazo para conclusão de obras de urbanização intentado pela Alfraparque, Sociedade Imobiliária 

S.A. - Processo nº 113-PL-91 (Req.46265/21) Requerente Alfraparque, Sociedade Imobiliária S.A. 

- Prorrogação Prazo Conclusão de Obras de Urbanização. 

  

A Câmara Municipal aprovou a outorga de um contrato programa de desenvolvimento desportivo 

com o CLUB de Football Estrela, SAD. – Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

Celebrar com o CLUB de Football Estrela, SAD. 
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No âmbito do Projeto Amasénior Apoio Alimentar, foi aprovada pelo Executivo Municipal, a 

comparticipação às instituições parceiras do projeto para o 2º trimestre de 2021. - Amasénior 

Apoio Alimentar - Comparticipação Municipal às Instituições Parceiras do Projeto – 2.º Trimestre 

2021. 

 

A Câmara Municipal aprovou a outorga de um contrato programa de desenvolvimento desportivo 

com a Federação de Triatlo de Portugal com vista ao desenvolvimento do Amadora Triatlo 2021. - 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a Celebrar com a Federação de Triatlo de 

Portugal – Amadora Triatlo 2021. 

 

Foi pelo Executivo Municipal aprovado a celebração com A Federação Portuguesa De Pentatlo 

Moderno a de um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com vista à organização do 

Amadora Pentatlo 2021. - Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a Celebrar com a 

Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno - Amadora Pentatlo 2021. 

 

No âmbito da empreitada nº 1/2021 denominada Conservação e Beneficiação do Parque Escolar 

Municipal – Arranjos Exteriores – Execução da Obra (Campos Desportivos), foi aprovado pela 

Câmara Municipal nos termos e para os efeitos do disposto no número 2 do artigo 14.º do 

decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, as Fichas de Procedimento de Segurança 

apresentadas pela adjudicatária. - Concurso Público Para “Conservação e Beneficiação do Parque 

Escolar Municipal – Arranjos Exteriores – Execução da Obra (Campos Desportivos) – Empreitada 

N.º 1/2021 - Fichas de Segurança. 

 

O Executivo Municipal aprovou no âmbito da empreitada nº17/2021 designada por “Muros de 

Suporte na Via Pública – Execução das Obras de Consolidação, as Fichas de Procedimento de 

Segurança apresentadas pela adjudicatária, nos termos e para os efeitos do disposto no número 2 

do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro. - Concurso Público para “Muros de 

Suporte na Via Pública – Execução de Obras de Consolidação” – Empreitada N.º 17/2021 - Fichas 

de Segurança. 
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Foi pela Câmara Municipal deliberado a aprovação das Fichas de Procedimento de Segurança 

apresentadas pela adjudicatária, para da empreitada 20/2021 designada por “Muros de Suporte 

na Via Pública – Execução das Obras de Consolidação a nos termos e para os efeitos do disposto 

no número 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro. - Concurso Público 

para “Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal - 

Drenagens” – Empreitada N.º 20/2021 - Fichas de Segurança. 


