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REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 30 DE JUNHO DE 2021 

  

  

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

  

  

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

Freire Torrado, falecido no dia 11 de junho de 2021, aos 81 anos de idade. Poeta, contista, 

novelista, dramaturgo, ficcionista, contador de histórias, formador de professores, autor de obras 

de pedagogia e de investigação, jornalista, editor, produtor e argumentista de televisão. 

Considerado um dos escritores de maior referência no panorama da literatura infantil portuguesa. 

Acumulou desde 1974, várias menções honrosas e prémios, destacando-se a inclusão de dois dos 

seus livros na Lista de Honra do International Board on Books for Young People, tendo se 

destacado pelas peças de sua autoria pelo Júri dos Prémios Garrett, o Prémio de teatro infantil da 

Secretaria de Estado da Cultura e o Grande Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura para 

crianças.  Distinguiu-se, na área da educação em Portugal, pela participação e difusão das técnicas 

Freinet, e pela fundação e codireção de uma escola privada de ensino infantil e primário. Prestou 

formação a professores quer a nível nacional como em países da CPLP, tendo cooperado com os 

Ministérios da Educação de Cabo Verde, Guiné Bissau e Angola, na produção dos primeiros livros 

escolares destes países. Autor com dom da imaginação, palavra, escrita, poesia, beleza, humor e 

muitos outros dons ocultos, escreveu os 366 contos para o sitio www.historiadodia.pt, com 

milhares de visitas diárias, incluindo a nível internacional. Marcou a sua presença na Amadora pela 

participação num encontro de vários escritores no âmbito das comemorações do Dia Internacional 

do Livro Infantil, tendo sido membro do Júri da 18ª Edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves, 

Modalidade Ficção Narrativa, na qualidade de representante da SPA– Voto de Pesar 

 

 

 

http://www.historiadodia.pt/


 

PV01/2014/V1.0                                                                                                                           Página 2 de 8 

O Executivo Municipal ratificou o despacho da Senhora Presidente da Câmara, através do qual 

aprovou a 10ª modificação às Grandes Opções do Plano e Orçamento 2021 -– Grandes Opções do 

Plano e Orçamento 2021 (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e 

Orçamento de 2021 – 10ª Modificação - Ratificação 

 

A Câmara Municipal ratificou o ato da Senhora Presidente da Câmara, através do qual celebrou o 

Protocolo de Cooperação no Âmbito da Prestação de Serviços de Testagem para a SARS-COV-2 aos 

Munícipes da Amadora outorgado com a Associação Nacional de Farmácias e a FARMINVESTE – 

Investimentos, Participações e Gestão S.A. – Protocolo de Cooperação no Âmbito da Prestação de 

Serviços de Testagem para a SARS-COV-2 aos Munícipes da Amadora – Ratificação. 

 

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

do qual  autorizou a dispensa do cumprimento do n.º 1 do artigo 73º da LOE 2021,  ao abrigo do 

seu nº 4, e a abertura de procedimento, por ajuste direto, nos termos da alínea d) do n.º 1 do 

artigo 20º e nº 2 do artigo  112º ambos do CCP, para aprestação de  serviços de aluguer de tendas 

para as entradas das USF COVID 19, à empresa EURODOME Lda., pelo valor de € 16.080.00, 

acrescido do IVA, à taxa legal em vigor e pelo prazo de 6 meses – Ajuste Direto para a Prestação 

de Serviços de Aluguer de Tendas para Entradas nas USF-COVI 19 - Ratificação 

 

No âmbito do contrato de arrendamento celebrado com a Comunidade Vida e Paz em 2017, o 

Executivo Municipal aprovou a cessação do mesmo ao abrigo da cláusula décima do mencionado 

instrumento jurídico tendo em conta que o espaço cedido não se coaduna às necessidade atuais e 

no âmbito do desenvolvimento da atividade da mencionada entidade junto da população sem 

abrigo e com dependências – Contrato de Arrendamento Celebrado com Comunidade Vida e Paz 

- Cessação 

 

A Câmara Municipal deliberou atribuir ao Agrupamento de Escolas Mães D´Água, um apoio 

financeiro no montante de total de € 21.500,00, com vista a apetrechar o Pavilhão Desportivo 

Escolar Municipal da Escola Secundária Mães d’Água de melhores condições para a prática das 
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atividades desportivas letivas e não letivas - Pavilhão Desportivo Escolar Municipal da Escola 

Secundária Mães d’Água - Apoio 

 

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

Amadora, através dos quais autorizou a abertura de um concurso publico, para a locação de 9 

viaturas novas ligeiras de passageiros, 100% elétricas, em regime de AOV, por um período de 48 

meses e quilometragem até 60.000Km, com divisão em 2  lotes, a afetar aos SIMAS de Oeiras e 

Amadora, pelo preço base de € 217.920,00 + IVA, bem como aprovou os demais atos inerentes ao 

procedimento – SIMAS - Concurso Público para a Locação de 9 Viaturas Novas Ligeiras de 

Passageiros, por Lotes, a Afetar aos SIMAS de Oeiras e Amadora – 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 

celebração de Acordo Quadro, para a empreitada destinada à reparação de roturas na rede e 

ramais de abastecimento de água no Concelho da Amadora, à empresa Mafragua Lda, pelo valor 

de pelo valor de € 464.430, 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 para a Empreitada de Reparação de Roturas na Rede e Ramais de 

Abastecimento de Água no Concelho da Amadora – Anos 2021 a 2024 – Adjudicação e Minuta o 

Contrato. 

 

Pelo Executivo Municipal foi aprovada a comparticipação das obras, no âmbito do Regulamento 

Reabilita + , requerida pelo proprietário do imóvel sito na Rua Casal de São Vicente, nº 2, freguesia 

Falagueira Venda Nova, Amadora. – Reabilita + - Procº nº 09/2021  

 

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

realizar no imóvel sito na Praceta do Miradouro, nº 9 na freguesia Alfragide, Amadora, e na 

sequência do requerido pelo representante do condomínio do referido imóvel - Reabilita + - Procº 

nº 22/2021 
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No âmbito do Regulamento Reabilita +, foi pelo Executivo Municipal aprovada a comparticipação 

das obras a efetuar no imóvel sito na Largo Cristóvão da Gama, n 6, 6A e 6B, freguesia de Águas 

Livres, Amadora e com base no requerido pelo Representante do respetivo condomínio – Reabilita 

+ - Procº nº 31/2021  

 

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

realizar no imóvel sito na Rua Almeida Garrett, N 22, freguesia da Encosta do Sol, Amadora, e na 

sequência do requerido pelo representante do condomínio do referido imóvel - Reabilita + - Procº 

nº 32/2021 

 

Pelo Executivo Municipal foi aprovada a comparticipação das obras, no âmbito do Regulamento 

Reabilita +, do imóvel sito na Rua José Gomes Ferreira, n 8 freguesia da Águas Livres Amadora, 

requerida pelo Representante do condomínio do referido imóvel – Reabilita + - Procº nº 33/2021  

 

No âmbito do Regulamento Reabilita +, e na sequência do requerido pelo representante do 

condomínio do imóvel sito na Avenida Miguel Bombarda, nº 37, na freguesia Mina de Água, 

Amadora, a Câmara Municipal deliberou comparticipar nas obras a realizar no referido imóvel - 

Reabilita + - Procº nº 35/2021 

 

A Câmara Municipal deliberou comparticipar as obras, ao abrigo do Regulamento Reabilita +, a 

realizar no imóvel sito na Rua Casal do Choupo, nº 10, na freguesia da Venteira, Amadora, e na 

sequência do requerido pelo representante legal do proprietário do referido imóvel - Reabilita + - 

Procº nº 37/2021 

 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a abertura de concurso público para a empreitada 

denominada Eixos Principais -Pavimentação - Execução de Obra por Lotes, pelo preço base de € 

1.815.605,50 + IVA, com o prazo máximo de execução de 560 dias, bem como as peças do 

concurso, nomeando ainda o júri do procedimento e o Coordenador de Segurança em obra - 

Concurso Público para “Eixos Principais – Pavimentação – Execução de Obra Lote 1 e Lote 2” – 

Empreitada nº 28/2021 - Abertura 
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Pelo Executivo Municipal foi deliberado aprovar nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º 

do CCP, o Relatório Final do júri do procedimento, bem como adjudicar a empreitada denominada 

“Conservação e Beneficiação de edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal, obras diversas e 

impermeabilização e pinturas”,  à empresa M.L. Moita, Sociedade Geral de Construção Civil, Lda. 

pelo valor de € 177.824,00 + IVA com o prazo de execução de 364 dias, bem como aprovar a 

minuta do contrato e nomeação do respetivo gestor – Concurso Público “Conservação e 

Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal, Obras Diversas e 

Impermeabilização e Pinturas”-  Empreitada nº 13/2021 – Adjudicação e Minuta do Contrato.  

 

No âmbito da empreitada nº 17/2021, denominada “Muros de Suporte na Via Pública – Execução 

de Obras de Consolidação ” foi pela Câmara Municipal aprovado, nos termos do nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 148.º do CCP, o Relatório Final elaborado pelo Júri do procedimento, 

com a adjudicação da mencionada empreitada à empresa E-Projects, Lda., pelo preço contratual 

de € 152.807,80, + IVA, com o prazo de execução de 364 dias, e  aprovada a minuta do contrato 

com a nomeação do gestor do mesmo - Concurso Público “Muros de Suporte na Via Pública – 

Execução de Obras de Consolidação” – Empreitada n.º 17/2021 – Adjudicação e Minuta do 

Contrato. 

 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º do CCP, o 

Relatório Final do júri do procedimento para a empreitada denominada “Conservação e 

Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal – Drenagens” com a adjudicação da 

mesma  à empresa E-Projects LDA,  pelo valor de € 177.959,70 + IVA com o prazo de execução de 

364 dias, bem como a minuta do contrato e nomeação do respetivo gestor – Concurso Público 

Para Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal – Drenagens 

Empreitada nº 20/2021 – Adjudicação e Minuta do Contrato.  

 

No âmbito da empreitada nº 05/2021, denominada “EB1/JI Venteira -Realização de Obras de 

Beneficiação ”, foi pelo Executivo Municipal deliberado aprovar as Fichas de Segurança 

apresentadas pela entidade adjudicatária, conforme disposto no artigo para os efeitos do nº 2 do 
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artigo 14º do Decreto-Lei nº 273/2003, 29 de outubro - Concurso Público “EB1/JI Venteira -

Realização de Obras de Beneficiação” - Empreitada n.º 05/2021 – Fichas de Segurança.  

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou, no âmbito do protocolo celebrado com a Associação 

Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora (ACECOA), comparticipar nas 

despesas com a Iluminação de Natal no ano de 2021, com a atribuição de um apoio financeiro no 

montante de € 112.000,00 - Iluminação de Natal 2021. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do contrato de comodato a celebrar com a 

Associação Cultural Moinho da Juventude, relativo à cedência das instalações para o 

funcionamento de creche municipal de gestão IPSS , bem como a atribuição, à mencionada 

associação, de uma verba no valor de € 15 000,00 para dotar o espaço do equipamento necessário 

ao seu funcionamento – Contrato de Comodato para Cedência de Instalações à Associação 

Cultural Moinho da Juventude. 

 

Pela Câmara Municipal ratificado o ato da Senhora Presidente através do qual autorizou a 

aquisição, por ajuste direto, nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 24º do CCP e artigo 2º do DL 

nº 10-A/2020 de 13 de março, na sua atual redação, de 30.000 pares de luvas descartáveis em 

nitrilo, à Empresa OXRAY Lda. no valor € 5.700,00, e de 5.000 fatos descartáveis à empresa 

PLASFER – INDÚSTRIA E COMÉRCIO Lda., no montante de € 10.00,00, valores isentos de IVA – 

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual COVID 19 – Luvas e Fatos Descartáveis - 

Ratificação. 

 

No âmbito do Regulamento do Plano Diretor Municipal, foi pelo Executivo Municipal aprovado, 

nos termos do artigo 123º do Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 maio (RJIGT), o início do 

procedimento de alteração simplificada com vista à alteração do seu artigo 36º, bem como 

aprovados os trâmites inerentes ao procedimento de alteração. – Alteração Simplificada ao Plano 

Diretor Municipal da Amadora - Inicio de Procedimento. 
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O Executivo Municipal aprovou o Plano de Transporte Escolar para o Ano Letivo 2021/2022 – 

Plano de Transportes Escolares -  Ano Letivo 2021/2022. 

 

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

procedimento concursal de recrutamento, em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, de 2 assistentes operacionais - área de preparação, 

manutenção e exumação de sepulturas,  Procedimento de Recrutamento, em Regime de 

Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado – Assistente Técnico – Abertura. 

 

O Executivo Municipal aprovou a abertura de concurso externo de recrutamento, em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para ocupação de um posto 

de trabalho do Mapa de Pessoal de um Técnico de Informática de Grau 1, Nível 1, careiras não 

revistas – Concurso Externo de Ingresso para a Contratação por Tempo Indeterminado - Técnico 

de Informática de Grau 1, Nível 1 – Abertura. 

 

No âmbito do Plano Estratégico para o Envelhecimento Sustentável da Amadora 2016-2025, foi 

pela Câmara Municipal aprovado o Programa AmaSénior Lazer para o ano de 2021, bem como a 

Minuta de adenda ao acordo de parceria entre o Município e a União de Reformados Pensionistas 

e Idosos da Amadora com a atribuição de uma comparticipação municipal no valor de € 22.500,00 

no âmbito do mencionado acordo. - Programa AmaSénior Lazer 2021 e Adenda ao Acordo de 

Parceria Celebrado com a URPIA 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o programa de Férias na Cidade 2021, bem com a 

minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o Clube de Ténis da 

Amadora e a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 980,00 para o desenvolvimento do 

mencionado programa desportivo – Programa Férias na Cidade 2021 

 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de decisão final elaborada pelo júri do 

procedimento para a empreitada “Unidades de Sáude – Centro de Saúde da Brandoa/Alfornelos – 

Conceção/Construção ”, com adjudicação ao único concorrente, Optibuilding Lda,  pelo valor de € 
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751.000,00 + IVA com o prazo de execução de 365 dias, com aprovação da  minuta do contrato e 

nomeação do  respetivo gestor – Concurso público para “Unidades de Sáude – Centro de Saúde 

da Brandoa/Alfornelos - Conceção/Construção ”-  Empreitada nº 23/2021 – Adjudicação e 

Minuta do Contrato.  

 

   


