
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 18 DE JULHO DE 2018 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um Voto de Pesar pelo falecimento de 

José Manuel Marques do Carmo Mendes Tengarrinha, escritor, professor, político e 

Deputado na Assembleia Legislativa de Portugal. Foi um dos arquitetos do regime 

constitucional em Portugal e um dos construtores da consolidação democrática no nosso 

país. 

Deixou uma valiosa obra no domínio da História Contemporânea de Portugal, e acima de 

tudo um extraordinário exemplo de cidadania, portador de uma conceção participativa da 

democracia e inspirador para as novas gerações. – Voto de Pesar. 

 

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

Carlos Cardoso, ator de teatro e cinema, participou em várias filmes, teve o seu 

reconhecimento nacional e internacional, como músico acabando por enveredar nos últimos 

anos na vertente musical, além do Teatro e do cinema, o seu reconhecimento nacional e 

internacional, chegou como musico. 

Considerado como uma das promessas do rap cabo-verdiano. – Voto de Pesar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Voto de Pesar pelo falecimento de João 

Pedro Furtado da Cunha Semedo, após o 25 de abril, desenvolveu uma importante ação 

como militante comunista no Porto, foi presidente do Conselho de Administração do Hospital 

Joaquim Urbano entre 2000 e 2006. 

Aderiu ao Bloco de Esquerda em 2007, tendo integrado a sua Mesa Nacional, com Catarina 

Martins, coordenador do partido entre 2012 e 2014, e candidato pelo Bloco de Esquerda à 

Câmara Municipal de Lisboa em 2013. 

Foi parlamentar durante três legislaturas, eleito pelo Bloco de Esquerda, até renunciar ao 

mandato por motivos de saúde em março de 2015. 

 

 



 

 

 

O seu último contributo para a democracia portuguesa foi a proposta de revisão da Lei de 

Bases da Saúde, que elaborou juntamente com António Arnaut, e que ambos publicaram em 

livro. - Voto de Pesar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Voto de Congratulação, ao Tiago Rodrigues, 

ator, dramaturgo, produtor e encenador, que apresentou mais de 30 peças em cerca de 15 

países, e é desde 2014 diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II. 

No dia 11 de julho, foi anunciado que recebeu o Prémio Europa de Teatro – Realidades 

Teatrais, o mais importante galardão europeu nesta área. 

O seu trabalho tem sido reconhecido, pela sua capacidade de derrubar fronteiras entre o 

teatro e diferentes realidades, seja como ator e argumentista para cinema e televisão, 

colaborou com realizadores como Tiago Guedes, João Canijo, Marco Martins ou Bruno 

Almeida, entre outros, ou como autor de textos em três obras do coreógrafo Rui Horta. – 

Voto de Congratulação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alteração à licença da operação de 

loteamento titulada pelo Alvará de Loteamento n.º 13/79, nos termos da comunicação prévia 

efetuada pela requerente Alfradias – Sociedade Imobiliária e Turística S.A., nos termos do 

n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, 

dando lugar a aditamento ao alvará de loteamento supra referido. - Alteração à Licença de 

Loteamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou submeter a discussão pública, nos termos do n.º 

1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, o 

pedido de alteração do licenciamento relativo à operação de loteamento titulada pelo Alvará 

de Loteamento n.º 9/00, requerido por Dekra – Inspeções Portugal Lda. - Discussão 

Pública. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o cancelamento de uma garantia bancária 

emitida pelo Banco Espirito Santo e Comercial de Lisboa E.P., ora Novo Banco, prestada no 

âmbito do Alvará de Loteamento n.º 6/86, referente ao Processo de Loteamento n.º 245 - 

PL/82, foi ainda deliberado comunicar à respetiva entidade bancária e ao respetivo 

requerente o teor da presente deliberação. - Garantia Bancária – Cancelamento. 

 



 

 

 

Foi deliberado pela Câmara Municipal da Amadora solicitar à Assembleia Municipal da 

Amadora autorização para a abertura de um procedimento para a prestação de serviços de 

higiene e limpeza em diversas instalações municipais e nas escolas básicas 2/3 e 

secundárias do Município, para um período máximo de três anos (36 meses), nos termos do 

disposto no artigo 22.º n.ºs 1 e 6 do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, bem como, a 

assunção dos respetivos compromissos plurianuais, para os efeitos do previsto na alínea c) 

do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, relativo aos anos 2018 a 2021. - 

Prestação de Serviços de Higiene e Limpeza em Diversas Instalações Municipais e 

nas Escolas Básicas 2/3 e Secundárias do Município – Abertura. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado submeter à Assembleia Municipal da 

Amadora, ao abrigo do n,º 1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua atual 

redação, para nomeação da UHY & Associados, SROC, Lda., na qualidade de auditor 

externo, para efeitos de realização do relatório sobre a situação económica e financeira do 

Município para o 1.º semestre do exercício económico de 2018. - Auditor Externo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as áreas de formação consideradas prioritárias 

para as Secretarias dos AE, em particular para os Coordenadores Técnicos, sem prejuízo 

de se reverem e ajustarem os temas e os conteúdos de acordo com as necessidades 

identificadas pela Câmara Municipal e pelos Agrupamentos de Escolas do Município. 

Foi ainda aprovado no âmbito do Protocolo de colaboração a transferência de uma verba 

para o CFAECA (Centro de Formação de Associação de Escolas do Concelho da Amadora), 

permitindo a viabilização da formação a ministrar às Secretárias dos AE e aos 

Coordenadores Técnicos. - Áreas de Formação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir uma verba para efeitos de 

comparticipação para material escolar (1.ª tranche), no âmbito da Ação Social Escolar para 

o Ano Letivo 2018/2019. - Ação Social Escolar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de um apoio financeiro ao 

Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves para prossecução de atividades/eventos nos 

cursos de formação profissional. - Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves. 

 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado ratificar os atos praticados pelo Conselho 

de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios  

de Oeiras e Amadora (SIMAS) e através dos quais, aprovou a adjudicação da empreitada 

destinada à Substituição das Redes de Saneamento no Alto da Barra, em Oeiras, 2.ª Fase, 

a celebração de contrato escrito, nos termos do disposto do artigo 94.º do Código dos 

Contratos Públicos, com a aprovação da respetiva minuta nos termos do disposto do artigo 

98.º do mesmo diploma legal e nomeou a Coordenadora de Segurança em Fase de Obra e 

Diretora de Fiscalização, da mesma obra. – SIMAS - Empreitada Destinada à 

Substituição das Redes de Saneamento no Alto da Barra, em Oeiras, 2.ª Fase – 

Adjudicação – Minuta de Contrato – Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS) e através dos quais, aprovou os trabalhos a mais e a menos 

contratuais e não contratuais e de erros e omissões, o pedido de prorrogação de prazo de 

mais de 116 dias de calendarização, incluindo a prorrogação legal e graciosa, passando a 

data de conclusão da empreitada para o dia 30 de novembro de 2018 e aprovou o novo 

plano de trabalhos, plano de mão-de-obra, plano de equipamentos e plano financeiro. – 

SIMAS - Prorrogação de Prazo – Prorrogação Legal e Graciosa - Ratificação de Atos 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura de procedimento concursal 

comum de recrutamento, para ocupação de 1 (um) posto de trabalho da carreira de Técnico 

Superior, na categoria de Técnico Superior (área Planeamento/Programação e Controlo 

Financeiro), para a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. - Procedimento Concursal – 

Abertura. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou procedimento concursal comum de recrutamento, 

para ocupação de 2 (dois) postos de trabalho da carreira de Técnico Superior, na categoria 

de Técnico Superior (área de Administração Financeira), para a constituição de vínculo de 

emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado. - Procedimento Concursal – Abertura. 

 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura de procedimento concursal 

comum de recrutamento, para ocupação de 5 (cinco) postos de trabalho da carreira de 

Assistente Técnico, na categoria de Técnico Superior (área Financeira), para a constituição  

de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado. - Procedimento Concursal – Abertura. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de recrutamento, mediante o regime 

de mobilidade na categoria ou intercarreiras, para ocupação de 2 postos de trabalho da 

carreira e categoria de Assistente Técnico (área de apoio administrativo nas escolas e apoio 

administrativo), restrito à candidatura de trabalhadores desta Autarquia com vínculo de 

trabalho por tempo indeterminado. - Procedimento Concursal – Abertura. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar a um trabalhador desta Edilidade, a 

sanção disciplinar de suspensão por 30 (trinta) dias, nos termos e para os efeitos do 

disposto no artigo 186.º, n.º 1, alínea d) e j) e do artigo 181.º n.ºs 3 e 4 ambos da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 35/2014 de 20 de junho), por violação dos 

deveres gerais de zelo e de correção previstos nas alíneas e) e h) do n.º 2 e n.ºs 7 e 10 do 

artigo 73.º do supramencionado diploma legal. – Procedimento Disciplinar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou aplicar a um trabalhador desta Edilidade, a 

sanção disciplinar de multa, suspensa pelo período de 1 (um) ano, nos termos e para os 

efeitos do disposto no artigo 181.º n.º 2 conjugado com os artigos 186.º alínea j), artigo 

190.º, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 181.º n.º 2 conjugado com os 

artigos 186.º, alínea j), artigo 190.º, n.º 3 e artigo 192.º, todos da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (Lei n.º 35/2014 de 20 de junho), por violação dos deveres gerais de zelo 

e de correção previstos nas alíneas e) e h) do n.º 2 e n.ºs 7 e 10 do artigo 73.º do 

supramencionado diploma legal. – Procedimento Disciplinar. 

 

Relativamente ao Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a uma residente do 

Município, em situação de comprovada carência económica. - Regulamento Municipal do 

Fundo de Coesão Social. 

 

 



 

 

 

No âmbito do Sistema Telefónico de Assistência Permanente da Amadora (STAPA), foi pela 

Câmara Municipal da Amadora aprovado atribuir a Santa Casa da Misericórdia da Amadora 

uma comparticipação municipal. - Sistema Telefónico de Assistência Permanente da 

Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta do Acordo de Parceria, a celebrar 

entre o Município da Amadora e o Teatro Passagem de Nível, no âmbito da formação, 

investigação e divulgação de eventos de teatro.  

Foi ainda aprovado a atribuição de um apoio financeiro ao Teatro Passagem de Nível nos 

termos da Cláusula 2.ª do aludido Acordo de Parceria. - Acordo de Parceria. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Acordo de Parceria, a celebrar entre 

o Município da Amadora e a SFCIA – Sociedade Filarmónica Comércio e Indústria da 

Amadora , no âmbito da formação, investigação e divulgação de eventos de música. 

Foi ainda aprovado a atribuição de um apoio financeiro à SFCIA nos termos da Cláusula 2.ª 

do aludido Acordo de Parceria. - Acordo de Parceria. 

 

No âmbito da Empreitada n.º 16/2018 denominada ”Requalificação de Espaços 

Urbanos/Zonas Verdes – Lotes 1, 2 e 3”, foi aprovado foi pela Câmara Municipal da 

Amadora aprovado a não aceitação dos erros e omissões constantes da lista apresentada 

pelo interessado Recolte, Serviços e Meio Ambiente, S.A., e clarificar as peças do 

procedimento e aprovado a prorrogação do prazo para apresentação de propostas por 

período equivalente ao do atraso verificado até à comunicação da ata dos interessados e 

concomitante publicitação da decisão de não aceitação de erros e omissões na plataforma 

eletrónica utilizada pelo Município da Amadora, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 

50.º e no n.º 1 do artigo 64.º, ambos os artigos do Código dos Contratos Públicos. - 

Empreitada n.º 16/2018 Denominada ”Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas 

Verdes – Lotes 1, 2 e 3” - Erros e Omissões - Prorrogação do Prazo para 

Apresentação de Propostas. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório Final nos termos do disposto no n.º 3 

do artigo 148.º do Código dos Contratos Públicos, e no âmbito da Empreitada n.º 12/2018 

denominada “Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal 

– Carpintarias e Pinturas”. 



 

 

 

Foi ainda aprovado a adjudicação do aludido procedimento, com o prazo de execução de 

420 (quatrocentos e vinte) dias, a minuta do contrato nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do 

Código dos Contratos Públicos e nomeado o gestor do procedimento. - Empreitada n.º 

12/2018 denominada “Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque 

Escolar Municipal – Carpintarias e Pinturas” – Adjudicação - Minuta de Contrato. 

 

No âmbito da Empreitada n.º 11/2018, denominada “Edifício Paços do Concelho – Execução 

de Obras de Reforço Estrutural e Reabilitação”, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovado nos termos do n.º 4 do artigo 186.º do Código dos Contratos Públicos, o Relatório 

Final elaborado pelo júri, e a qualificação dos candidatos. - Empreitada n.º 11/2018, 

denominada “Edifício Paços do Concelho – Execução de Obras de Reforço Estrutural 

e Reabilitação” – Qualificação dos Candidatos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 6.ª Modificação relativa às Grandes Opções do 

Plano, PPI (Plano Plurianual de Investimentos), PAM (Plano de Atividades Municipais) e 

Orçamento da Despesa referente ao ano de 2018. - 6.ª Modificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 6.ª Modificação às Grandes Opções do 

Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento 

Ordinário de 2018 – anos seguintes, bem como submeter a mencionada modificação à 

Assembleia Municipal, para competente aprovação. - 6.ª Modificação – Anos Seguintes. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do contrato-programa, a celebrar com a 

Amadora Inovation, E.M., Unipessoal, Lda., bem como submeter o aludido instrumento 

jurídico à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 5 

do artigo 47.º do RJAEPL. - Contrato-Programa. 

 

No âmbito do Orçamento Participativo foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a 

transferência de uma verba para a Cruz Vermelha – Delegação Local da Amadora, para a 

aquisição de uma ambulância de socorro. - Orçamento Participativo - Cruz Vermelha – 

Delegação Local da Amadora. 

 

 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição de um prémio monetário ao 

Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves, referente à eleição do Melhor Stand 2018, no 

âmbito da iniciativa AmadoraEduca. - Melhor Stand 2018. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a descentralização da verba correspondente à 3.ª 

tranche do ano letivo 2017/2018 para os parceiros e no âmbito do Contrato de Parceria do 

Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC). - Programa de Atividades de 

Enriquecimento Curricular. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta de contrato de parceria, para a 

implementação de atividades de enriquecimento curricular na área de expressões no 

primeiro ciclo do ensino básico público nas escolas do município da Amadora, a celebrar 

com onze entidades parceiras. 

Foi ainda aprovado a minuta do contrato de parceria para a implementação de atividades de 

enriquecimento curricular na área das expressões inglês e atividade física e desportiva no 

1.º ciclo do ensino básico público nas escolas do município da Amadora, a celebrar com a 

entidade “Sopro dos Sonhos – Associação de Solidariedade Social, IPSS”. - Atividades de 

Enriquecimento Curricular – Minutas de Contrato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de Protocolos de Colaboração (remetida 

pela DGEsTE), a celebrar com os doze Agrupamentos de Escolas e as entidades parceiras 

para a promoção das atividades de enriquecimento curricular no ano letivo 2018/2019. – 

Protocolos de Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a descentralização de verba para as 

entidades gestoras do Programa Aprender & Brincar – Programa de Atividades de Apoio à 

Família. - Programa Aprender & Brincar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a alteração do valor das mensalidades a suportar 

pelas famílias, bem como a alteração dos parceiros no âmbito do Programa Aprender & 

Brincar. 

Foi ainda aprovado a minuta de protocolo de colaboração a celebrar com os parceiros no 

âmbito das atividades na área da componente de apoio à família para o ano letivo 

2018/2019. - Atividades na Área da Componente de Apoio à Família. 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba para as 

IPSS`s gestoras [ABCD (EB1/JI Creche Sacadura Cabral), SFRAA (JI/Creche da 

Falagueira), AFID (Creche da Venteira), CEBESA (EB1/JI José Garcês), SCMA (EB1/JI 

Aprígio Gomes) CASAL POPULAR (Creche da Atalia)] das Creches Municipais. – Creches 

Municipais. 

 

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

Programa Reabilita-Plus requerida por uma requerente, na qualidade de representante da 

Administração de Condomínio, de um imóvel sito na freguesia da Falagueira-Venda Nova, 

na Amadora. - Reabilita-Plus 02/2018. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação das obras no âmbito do 

Programa Reabilita-Plus requerida por uma requerente, na qualidade de Administradora de 

Condomínio, de um imóvel sito na freguesia da Falagueira-Venda Nova, na Amadora. - 

Reabilita-Plus 03/2018. 

 

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

do Programa Reabilita + requerida por uma requerente, na qualidade de representante legal 

de uma empresa proprietária de um imóvel, sito na freguesia das águas Livres, Amadora. - 

Reabilita + 20/2018. 

 

No âmbito do Projeto AmaSénior Apoio Alimentar, foi pela Câmara Municipal aprovado a 

atribuição de uma comparticipação financeira, à AFID, SCMA e SFRAA, relativa ao terceiro 

trimestre de 2018 do projeto em causa. - Projeto AmaSénior Apoio Alimentar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de Protocolo a celebrar entre esta 

Edilidade e a Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e Saúde, no 

âmbito do Projeto “Rastrear para Prevenir 3”. - Projeto “Rastrear para Prevenir 3”. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta do Protocolo de Colaboração e 

Amizade, a celebrar entre este Município e a Camara Municipal de São Miguel, Cabo Verde, 

com o objetivo de cooperação entre municípios para uma intervenção local. - Protocolo de 

Colaboração. 


