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REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 5 DE MAIO DE 2021 
  
  

 
RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

  
  

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

Antunes Bernardes, falecido no dia 3 de maio de 2021, aos 53 anos de idade. Com um percurso 

profissional marcado pela dedicação à causa pública e à administração local desde 1988,  ano que 

ingressou na Função Pública. Eleito do Partido Socialista, desempenhou função de secretário na 

Junta de Freguesia do Turcifal, e posteriormente, foi adjunto e secretário do Gabinete de Apoio 

Pessoal ao Presidente de Câmara de Torres Vedras. De 1997 a 2001, integrou o executivo da 

Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, como Vereador do Turismo, e em 2003, foi eleito 

Vereador dos Pelouros de Ambiente e Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Torres Vedras, 

tornando-se Vice-Presidente desta, de 2005 a 2015, e assumindo o cargo de Presidente, quando o 

então líder do executivo assumiu funções governativas.  

Licenciado, em 2011,  em Gestão de Empresas Turísticas e Hoteleira, no Instituo Superior 

Politécnico do Oeste, concluiu, em 2012, uma pós graduação em Turismo, no IGOT. Embaixador 

Quality Coast e membro do Comité Consultivo Político CIVITAS Initiative, era, desde setembro de 

2016, embaixador Green Destination para a Europa.  

Eleito Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, em 2017, defendeu nas suas ações “o 

caminho da sustentabilidade”, e apostou em projetos nas áreas do Ambiente, do Turismo e da 

Mobilidade, colocando aquele Município num lugar de destaque a nível nacional e internacional e 

tornando-o membro da CD-ARICD, Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento, 

Associação de Municípios – Voto de Pesar 

 

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 

(SIMAS), através dos quais, autorizou o procedimento, por ajuste direto, por critérios materiais, 

com consulta à empresa Plandese, SA., entidade adjudicatária do procedimento da Câmara 

Municipal de Oeiras para a requalificação da Praça Central de Queijas -  com vista à execução da 
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empreitada “Coletor 59 – Remodelação da rede de saneamento na Praça Central de Queijas” (R. 

António Maria Costa Macedo junto ao Mercado de Queijas, Oeiras) pelo preço base de € 

218.989,33 + IVA, a suportar pelos SIMAS, com execução pelo prazo máximo de 90 dias, aprovou 

as respetivas peças procedimentais, com celebração de contrato escrito, designou o gestor do 

mesmo e delegou competências no Diretor-Delegado. – SIMAS - Ajuste direto, por critérios 

materiais, para  empreitada “Coletor 59 – Remodelação da rede de saneamento na Praça 

Central de Queijas” – Abertura - Ratificação de Atos 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram ratificados os atos do Conselho de Administração dos 

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

relativos à abertura dos procedimentos infra identificados, com aprovação das respetivas peças, 

celebração dos respetivos contratos escritos, e nomeação dos correspondentes júris e gestores 

dos contratos: 

 Concurso público para a empreitada de substituição de redes e ramais de abastecimento de água 

na Estrada da Falagueira e arruamentos confinantes, freguesia da Falagueira-Venda Nova, 

Amadora:  

Preço base: € 321.180,00 + IVA (inversão sujeito passivo) 

Prazo de Execução: 240 dias (2021 e 2022) 

Concurso público com publicidade internacional para a prestação de serviços de higiene e limpeza 

das instalações dos SIMAS de Oeiras e Amadora:  

Preço base: € 890.100,00 + IVA  

Prazo de Execução: 12 meses até limite 3 anos (2021 a 2024) 

SIMAS - Procedimentos Concursais de Empreitada e Serviços – Abertura – Ratificação de Atos 

 

Pelo Executivo Municipal foram ratificados os atos do Conselho de Administração dos Serviços 

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

adjudicou o procedimento, por concurso público destinado ao fornecimento de serviços de 

controlo de pragas – desratização e desinfestação do município de Oeiras, à empresa Pestox, Lda., 

pelo valor de € 383.128,20 + IVA, a executar no prazo de 36 meses (anos 2021 a 2024) e aprovou a 

respetiva minuta do contrato – SIMAS – Adjudicação e Minuta do Contrato - Ratificação de Atos. 
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Foram pela Câmara Municipal da Amadora ratificados os atos do Conselho de Administração dos 

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

(SIMAS), que autorizou a alteração da composição do júri e a gestora do contrato no âmbito do 

procedimento por concurso público para a prestação de serviços destinados à expedição de 

objetos postais originários no printing & finishing – SIMAS - Alteração júri do procedimento e 

gestor do contrato – Ratificação de Atos 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Protocolo a celebrar entre a Agência para a 

Modernização Administrativa I.P. e o Município da Amadora relativo à utilização da plataforma de 

pagamentos da administração pública e com o objetivo de oferecer aos munícipes diferentes 

alternativas desmaterializadas para pagamento de taxas, tarifas e outras receitas municipais 

preferencialmente através de PPAP – Protocolo para Utilização de Plataforma de Pagamentos da 

Administração Publica  

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada proposta de redelimitação da Área de 

Reabilitação Urbana (ARU) da Amadora submetendo a referida proposta à competente aprovação 

da Assembleia Municipal da Amadora – Área de Reabilitação Urbana -  Redelimitação 

 

O Executivo Municipal deliberou proceder à abertura de concurso público para a empreitada de 

requalificação do Espaço do Mercado de Carenque (empreitada nº 22/2021), pelo preço base de 

€315.087,78+IVA, e pelo prazo máximo de execução de 182 dias, com a aprovação das respetivas 

peças, nomeação do júri do procedimento, com delegação neste das competências da alínea a) do 

nº 5 do artigo 50º e nº 3 do artigo 64º do CCP e nomeação do coordenador de segurança em obra 

- Concurso Público para a empreitada “Espaço do Mercado de Carenque - Obras de 

Requalificação - Abertura 

 

Foi deliberado pela Câmara Municipal proceder à abertura do procedimento por concurso público 

para a conceção/construção da unidade de saúde familiar de Alfornelos/Brandoa (empreitada n.º 

23/2021),  pelo preço base de € 752.000,00+IVA, e pelo prazo máximo de execução de 365 dias, 
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com a aprovação das respetivas peças, nomeação do júri do procedimento, com delegação neste 

das competências da alínea a) do nº 5 do artigo 50º e nº 3 do artigo 64º do CCP e nomeação do 

coordenador de segurança em projeto e obra - Concurso Público para “Unidade de Saúde 

Familiar Alfornelos/Brandoa – Conceção/Construção”- Abertura  

 

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

público para a empreitada de “Conservação e beneficiação de edifícios municipais/parque escolar 

municipal – Eletricidade (empreitada n.º 26/2021),  pelo preço base de € 197.738,00+IVA, e pelo 

prazo máximo de execução de 364 dias, com a aprovação das respetivas peças, nomeação do júri 

do procedimento, com delegação neste das competências da alínea a) do nº 5 do artigo 50º e nº 3 

do artigo 64º do CCP e nomeação do coordenador de segurança em obra - Concurso Público para 

“Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal – Eletricidade” - 

Abertura 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado transferir para os Serviços Intermunicipalizados 

de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora, nos termos e ao abrigo da alínea ee) 

do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,  a responsabilidade pela gestão e 

manutenção das 3 Estações Elevatórias de drenagem de águas residuais e domésticas da Doca 

Seca, da Marina de Oeiras e da Piscina Oceânica, da propriedade do Município de Oeiras,  

mediante a assunção, por aqueles serviços, dos respetivos encargos financeiros e a assunção do 

valor de investimento a realizar a curto e médio prazo em cerca de €69.000,00 (sessenta e nove 

mil euros) - SIMAS – Transferência da Gestão e Manutenção de 3 Estações Elevatórias de Esgotos 

e respetivos encargos financeiros para os SIMAS 

 

O Executivo Municipal deliberou aprovar e submeter à Assembleia Municipal proposta de 

composição do Júri do procedimento de recrutamento para provimento do cargo de direção 

intermédia de 1º grau, de Diretor do Departamento de Administração Urbanística – Procedimento 

de Recrutamento de Cargo Dirigente – Composição do Júri  

 


