
 

 

 
 

REUNIÃO PÚBLICA DE CÂMARA DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o despacho proferido pela Presidente a 19.11.2020, 

através do qual, autorizou a relevação dos impedimentos verificados, permitindo a habilitação 

da concorrente Prestibel - Empresa de Segurança, S.A, no âmbito do procedimento do 

Concurso Público – “Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Estática e de Ligação 

à Central de Receção e Monotorização de Alarmes nas Instalações Municipais”, por estarem 

observados os requisitos estatuídos no n.º 2 do artigo 55.º A do Código dos Contratos 

Públicos. - Relevação dos Impedimentos – Ratificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição da comparticipação municipal 

no valor de 1.350,00€, para a Associação de Socorros Médicos “O Vigilante”, no âmbito do 

protocolo de colaboração celebrado para a prossecução do projeto Linha Municipal de Saúde 

65+. - Projeto Linha Municipal de Saúde 65+. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência da comparticipação financeira 

municipal no valor de 5.000,00€, para a Associação Olhar com Saber, de modo a assegurar 

a prossecução do Projeto AmaSénior Bem-Estar. - Projeto AmaSénior Bem-Estar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aceite nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, as doações a favor do Município 

da Amadora, bem como, foi ainda aprovado a minuta do contrato de doação de bens móveis, 

a celebrar entre Maria Emília Teodósio de Carvalho Guina e o Município da Amadora. – 

Doação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as Fichas de Procedimento de Segurança 

apresentadas pela adjudicatária, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 

14.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, no âmbito da empreitada designada 

“Requalificação Urbana da Cidade – Realização da Obra no Mercado Municipal da Mina”. - 

Fichas de Procedimento de Segurança. 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado celebrar nos termos do disposto na alínea 

g) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, o 

contrato de promessa de permuta a outorgar com a Imoretalho, Gestão de Imóveis S.A.. – 

Contrato Promessa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a descentralização de verba no montante total de 

8.000,00€, para a Fundação AFID Diferença, na qualidade de parceira formal do Projeto 

Capacitar para Cuidar. - Projeto Capacitar para Cuidar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a celebração da minuta de Acordo de 

Cooperação, a celebrar entre o Município da Amadora e a Fundação AFID Diferença (AFID), 

para implementação do projeto Oficina de Limpeza. 

Foi ainda aprovado a atribuição de comparticipação municipal no valor de 14.677,88€, para a 

Fundação AFID Diferença, no âmbito do aludido instrumento jurídico. - Acordo de 

Cooperação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação financeira municipal, no valor  

global de €31.865,36, à AFID, SCMA e SFRAA, relativos ao 4.º trimestre de 2020, no âmbito 

do Projeto AmaSénior Apoio Alimentar. - Projeto AmaSénior Apoio Alimentar. 

 

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

reserva de recrutamento de postos de trabalho para o exercício de funções de Assistente 

Operacional (apoio educativo), para a constituição de vínculo de emprego público, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto. - 

Procedimento Concursal. 

 

No âmbito da empreitada denominada “Aquisição e Instalação de Suportes para Contentores” 

a Câmara Municipal da Amadora aprovou nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º do 

Código dos Contratos Públicos conjugado com a aplicação analógica do regime previsto no 

artigo 125.º ambos do Código dos Contratos Públicos, o Projeto de Decisão de Adjudicação 

elaborado pelo júri do concurso. 

Foi ainda aprovado a adjudicação do procedimento em causa à proposta apresentada pelo 

concorrente Gabriel Isidoro Unipessoal, Lda., com o preço contratual de 164.572,00€, valor a 

que acresce IVA, à taxa legal em vigor, com o prazo de execução de cento e doze dias, a  



 

 

 

minuta do contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP e nomeado o gestor do contrato. 

- Empreitada denominada “Aquisição e Instalação de Suportes para Contentores” – 

Adjudicação. 


