
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 17 DE ABRIL DE 2019 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

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

€19.500,00, no âmbito da promoção da formação de jovens nos cursos profissionais de 

restauração (cozinha, pastelaria e serviço de mesa), permitindo aos formandos adquirir 

competências e a sua integração profissional no mercado de trabalho. - Formação de 

Jovens nos Cursos Profissionais. 

 

No âmbito da XX Mostra de Teatro das Escolas, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovado a devolução da verba descentralizada para três escolas dos Agrupamentos de 

Escolas Mães d´Água e Fernando Namora, bem como a descentralização do montante de  

€1.080,00, correspondendo ao valor de €360,00/escola pública, para as escolas dos 

Agrupamentos Cardoso Lopes e Amadora Este. - XX Mostra de Teatro das Escolas. 

 

A Câmara Municipal da Amadora revogou o ato administrativo, tomado em reunião de 

Câmara de 19.07.2017, subjacente à Proposta n.º 305/2017, de abertura de recrutamento 

em regime de mobilidade, de entre trabalhadores afetos à Câmara Municipal da Amadora, 

para ocupação de 16 postos de trabalho da carreira de Assistente Operacional, na categoria 

de Encarregado Operacional (área de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao 

setor de atividade de apoio educativo), para a constituição de vinculo de emprego público, 

na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em 

regime de mobilidade. – Revogação de Ato Administrativo. 

 

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

comum de recrutamento, para constituição de reserva de recrutamento de postos de 

trabalho da carreira de Assistente Operacional, na categoria de Assistente Operacional 

(área de preparação, manutenção e exumação de sepulturas), para a constituição de 

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

tempo indeterminado. - Procedimento Concursal. 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de procedimento concursal comum de 

recrutamento, para ocupação de um posto de trabalho da carreira de Técnico Superior, na 

categoria de Técnico Superior (área de engenharia mecânica), para a constituição de 

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

tempo indeterminado. - Procedimento Concursal. 

 

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

comum de recrutamento, para ocupação de seis postos de trabalho da carreira de Técnico 

Superior, na categoria de Técnico Superior (área de engenharia civil), para a constituição de 

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

tempo indeterminado. - Procedimento Concursal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a anulação da comparticipação aprovada na 

reunião de câmara de 6 de junho de 2018, bem como a comparticipação das obras, no 

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

representante legal da proprietária do imóvel sito na Rua Alfredo Keil tornejando para a Rua 

5 de outubro n.º 14 e 16, na freguesia da Venteira, na Amadora. - Reabilita + 07/2018. 

 

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

do Programa Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de Administrador do 

Condomínio do imóvel sito na Rua Ordem Militar do Hospital, n.º 16, na freguesia da 

Falagueira-Venda Nova, na Amadora. - Reabilita + 03/2019. 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora, aprovado o programa desportivo Amadora Bikes 

2019, bem como a minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, a celebrar 

com o Grupo de Cicloturismo Estrelas da Amadora, com a atribuição do apoio não financeiro 

e financeiro, no montante global de 3.000€ nos termos das Cláusulas 3.ª e 4.ª do aludido 

contrato. – Contrato-Programa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição da comparticipação municipal à 

Associação de Basquetebol de Lisboa, Associação de Futebol de Lisboa, Associação de 

Ténis de Lisboa, Federação de Andebol de Portugal e Federação Portuguesa de Esgrima, 

no montante total de €14.357,25, relativa à inscrição dos atletas das modalidades de bas- 

 



 

 

 

quetebol, futebol, futsal, ténis, andebol e esgrima. – Atletas Inscritos em Diversas 

Modalidades – Comparticipação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Programa Desportivo relativo ao 

Campeonato Nacional de Juniores Florete, Espada, Sabres Masculino e Feminino – 

Individual e Equipas. 

Foi ainda aprovado a minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar com a Academia de Esgrima João Gomes – Associação Desportiva, com a 

atribuição de apoio não financeiro e financeiro no valor global de €3.600,00 a atribuir nos 

termos das Cláusulas 2.ª e 3.ª do aludido instrumento jurídico. – Contrato-Programa. 

 

No âmbito do Acordo de Parceria entre o Município da Amadora e a URPIA, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora aprovado a comparticipação municipal no valor de 30.000€, para a 

concretização do Programa AmaSenior Lazer 2019. - Programa AmaSenior Lazer 2019. 

 

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

Município da Amadora e a Comunidade Vida e Paz, bem como a comparticipação municipal 

no valor de 15.000€ para o ano de 2019, nos termos do n.º 3 da Cláusula Segunda do 

supramencionado Acordo, através deste instrumento jurídico poderá dar-se um 

acompanhamento multifacetado, direcionado para as necessidades inerentes ao bem-estar 

físico e mental da população em situação de sem-abrigo. – Acordo de Parceria. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 

36.º do Código dos Contratos Públicos, a abertura de concurso público para a empreitada 

designada “Rua Bartolomeu de Gusmão/Rua Bernardim Machado/Rua Maria Lamas e 

Envolventes – Execução de Obra, pelo preço base de 423.327,50€ ao qual acresce IVA à 

taxa legal em vigor com o prazo máximo de execução de 266 dias, bem como as peças do 

mencionado procedimento ao abrigo da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do aludido 

Código e respetiva minuta e anúncio. 

Foi ainda aprovado ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do CCP, a nomeação do júri, e delegar 

no mesmo o vertido no n.º 2 do artigo 69.º e n.º 1 do artigo 109.º do CCP, bem como o 

elencado no disposto na alínea a) do n.º 5 do artigo 50.º do CCP, encontrando-se a 

delegação em causa devidamente plasmada no programa de concurso de acordo com o  

 



 

 

 

exigido na alínea e) do n.º 1 do artigo 132.º do CCP, e nomeado o Coordenador de 

Segurança em Obra. – Concurso Público para a Empreitada Designada “Rua 

Bartolomeu de Gusmão/Rua Bernardim Machado/Rua Maria Lamas e Envolventes – 

Execução de Obra – Abertura. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 5.ª Modificação relativa às Grandes Opções do 

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

Orçamento de Despesa referente ao ano de 2019. - 5.ª Modificação. 

 

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

35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, o Protocolo 

celebrado entre a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e o Município da Amadora, tendo o 

referido instrumento jurídico sido outorgado pela Presidente a 12 de abril, cujo objeto é 

enquadrar a cooperação entre as duas partes, no âmbito da promoção da divulgação da 

campanha “Por um País com bom Ar” e das iniciativas do Dia Nacional do Ar. – Protocolo 

de Colaboração – Ratificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o despacho da Presidente datado de 12 de abril, 

através do qual autorizou a prorrogação de prazo para a apresentação de propostas, no 

âmbito do Procedimento para a Construção de Pavilhão da EB 2+3 Almeida Garrett. – 

Prorrogação de Prazo de Apresentação de Propostas – Ratificação de Ato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado e submetido à Assembleia Municipal o 

Relatório e Conta de 2018 dos SIMAS, ao abrigo da alínea c) do artigo 18 do Regulamento 

de Organização dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios 

de Oeiras e Amadora e para os efeitos da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro. – SIMAS – Relatório e Conta 2018. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório Final do Júri do Procedimento para a 

Prestação de Serviços de Higiene e Limpeza ao Abrigo do AQ_HL_2015, da Espap,I.P.. 

Foi ainda aprovado a adjudicação do aludido procedimento, à empresa Clece, S.A., pelo 

preço total de €1.399.312,68 + IVA, para componente da prestação de serviço de limpeza  

 

 



 

 

 

pontual/extra, para o período de vigência de 36 (trinta e seis) meses, bem como a minuta de 

contrato a celebrar com a entidade adjudicatária ao abrigo do n.º 1 do artigo 98.º do CCP. - 

Procedimento para a Prestação de Serviços de Higiene e Limpeza ao Abrigo do 

AQ_HL_2015, da ESPAP,I.P. – Adjudicação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a retificação da Proposta n.º 151/2019 

aprovada na Reunião de 3 de abril, tendo sido consideradas as alterações efetuadas ao 

respetivo clausulado, e as referentes às Cláusulas 2.ª a 10.ª do Protocolo celebrado entre  

o Município da Amadora e a Associação de Moradores do Alto da Cova da Moura, no âmbito 

da formação na área da manutenção da limpeza pública e conservação de calçadas e 

pavimentos. - Retificação de Proposta. 

 


