
 
 

REUNIÃO DE CÂMARA DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento de Acácio 

Ferreira Catarino, licenciado em sociologia. 

Foi Presidente da Cáritas, Membro da Comissão Nacional Justiça e paz, Presidente do IEFP, 

Assessor do Presidente Jorge Sampaio para os Assuntos Sociais e Secretário de Estado da 

População e Emprego no governo liderado por Nobre da Costa, em 1978. 

Acácio Ferreira Catarino deixa um grande testemunho da sua dedicação à causa do bem 

comum, da justiça social, o seu empenho inteiramente entre ao bem comum da sociedade, 

no desenvolvimento dos vários projetos em que participou.  

Foi considerado o “pai” da Rede Social dos CLAS – Conselhos Locais de Ação Social e em 

conjunto com o Dr. Luis Madureira, responsável pela criação da Santa Casa da Misericórdia. 

– Voto de Pesar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um voto de pesar pelo falecimento de Jorge 

Fernando Branco de Sampaio, Advogado de mérito, 18.º Presidente da República Portuguesa 

(1996-2006), Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Secretário-Geral do Partido 

Socialista, Enviado Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Luta Contra a 

Tuberculose e Alto Representante das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações. 

Jorge Sampaio defendeu perante todo o mundo, à CNN a causa da independência de Timor-

Leste, e presidiu à transferência de soberania de Macau para a República Popular da China. 

Em 2013, promoveu uma iniciativa para ajudar jovens sírios a continuar os estudos, através 

da criação da Plataforma Global de Assistência de Emergência a Estudantes Sírios, a qual 

presidia no momento presente, tendo anunciado, na sua derradeira manifestação pública, e 

reforço da atribuição de bolsas a jovens afegãs. 

Jorge Sampaio foi um homem extremamente culto, intérprete notável da solidariedade sem 

fronteiras, com um traço indelével de humildade e humanidade, cujo sentido de vida se 

concretizou na defesa dos valores da Liberdade e da Democracia, constituindo um ser 

humano singular, de enorme sensibilidade, emoção e respeito pelo próximo. 



Jorge Sampaio foi membro da Assembleia Municipal da Amadora, no início da década de 80, 

o seu nome consta da toponímia da cidade da Amadora, designadamente a “Praça Dr. Jorge 

Sampaio” e a “Avenida Dr. Jorge Sampaio”, localizada na freguesia da Encosta do Sol. – Voto 

de Pesar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a representação nos Conselhos Gerais dos 

doze Agrupamentos de Escolas do Município, para o Ano Letivo 2021/2022. – Conselhos 

Gerais dos Agrupamentos de Escolas. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou os atos do Conselho de Administração dos SIMAS 

de Oeiras e Amadora, nos exatos termos da sua Proposta de Deliberação n. º 243 - 

SIMAS/2021, de 6 de setembro de 2021. – SIMAS - Atos do Conselho de Administração. 

 

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

dos SIMAS de Oeiras e Amadora, e nos exatos termos da sua Proposta de Deliberação n. º 

246 - SIMAS/2021, de 06 de setembro de 2021. - SIMAS - Atos do Conselho de 

Administração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou os atos do Conselho de Administração dos SIMAS 

de Oeiras e Amadora, nos exatos termos da sua Proposta de Deliberação n. º 250 - 

SIMAS/2021, de 06 de setembro de 2021. - SIMAS - Atos do Conselho de Administração. 

 

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

dos SIMAS de Oeiras e Amadora, nos exatos termos da sua Proposta de Deliberação n. º 251 

- SIMAS/2021, de 6 de setembro de 2021. - SIMAS - Atos do Conselho de Administração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou os atos do Conselho de Administração dos SIMAS 

de Oeiras e Amadora, nos exatos termos da sua Proposta de Deliberação n. º 252 - 

SIMAS/2021, de 6 de setembro de 2021. - SIMAS - Atos do Conselho de Administração. 

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovados os atos do Conselho de Administração 

dos SIMAS de Oeiras e Amadora, nos exatos termos da sua Proposta de Deliberação n. º 255 

- SIMAS/2021, de 6 de setembro de 2021. - SIMAS - Atos do Conselho de Administração. 

 



Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o ato praticado pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS), através do qual procedeu a ratificação-sanação do ato praticado 

pelo júri, de rejeição das listas de erros e omissões apresentadas pelos interessados ao órgão 

competente para a decisão de contratar no âmbito do procedimento por concurso público, 

com publicidade internacional, destinado à execução da empreitada destinada à construção 

do edifício “Templo da Água” no concelho de Oeiras, bem como aprovar a alteração de alguns 

artigos no Mapa de Quantidades, no que respeita ao articulado e quantidades, assim como 

das novas peças desenhadas. – SIMAS - Ato do Conselho de Administração – Ratificado. 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora, aprovado a Proposta de Programa de 

Desenvolvimento Desportivo – Amadora Atletismo. 

Tendo ainda sido aprovado a minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 

– Amadora Atletismo, a celebrar entre o Município da Amadora e a Federação Portuguesa de 

Atletismo, com a atribuição do apoio financeiro à Federação Portuguesa de Atletismo no valor 

de 16.985,00€ nos termos da sua Cláusula 3ª do referenciado contrato. - Programa de 

Desenvolvimento Desportivo – Amadora Atletismo – Contrato-Programa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aceite nos termos da alínea j) do nº 1 do artigo 33º do 

Anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, a doação a favor do 

Município da Amadora, e aprovado a minuta do contrato de doação de bens móveis, a celebrar 

entre o Senhor João Pedro Valle Costa 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 do Lote 3 da Empreitada 

Designada “Conservação e Reparação de Fogos Devolutos e Edifícios Municipais 2021”. - 

Fichas de Procedimento de Segurança. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas 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 do Lote 4 da 

Empreitada Designada “Conservação e Reparação de Fogos Devolutos e Edifícios Municipais 

2021”. - Fichas de Procedimento de Segurança. 

 



A Câmara Municipal da Amadora deliberou aplicar a um trabalhador desta autarquia, e tendo 

por base os factos constantes do Relatório Final, a sanção disciplinar de suspensão de vinte 

dias, suspensa na sua execução pelo período de um ano, nos termos do disposto na alínea 

c) do n.º 1 do artigo 180.º, nos n.ºs 3 e 4 do artigo 181.º, n.ºs 2 e 3 do artigo 182.º, alínea d) 

do artigo 186.º e artigo 192.º todos da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, na sua atual redação, 

por violação dos deveres de zelo e assiduidade. – Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alteração permutativa aos documentos 

previsionais de gestão (14.ª Alteração), bem como dar conhecimento do teor da presente 

proposta à Assembleia Municipal. - 14ª Alteração Orçamental Permutativa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de contrato de comodato, com vista à 

cedência do imóvel, a celebrar entre o Município da Amadora e o Damaia Ginásio Clube. - 

Contrato de Comodato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação a titulo de apoio, à 

instituição Sopro de Sonhos, a partir do mês de setembro de 2021 e correspondente ao 

diferencial entre a comparticipação dada pela Segurança Social, no valor de € 175,23 por 

criança/mês e a comparticipação das famílias/mês, mediante documentação apresentada 

pela instituição parceira, e até que se verifique a consolidação dos acordos com a Segurança 

Social. - Sopro de Sonhos – Apoio. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou excecionalmente para o ano 2021, o prazo de 27 

de setembro a 11 de outubro para apresentação de candidaturas ao Programa de Apoio ao 

Movimento Associativo, bem como considerar as candidaturas apresentadas até dia 10 de 

setembro de 2021 e autorizar o período até trinta dias para a avaliação das candidaturas. 

Foi ainda aprovado dará conhecimento do supramencionado teor à Assembleia Municipal. – 

PAMA. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi autorizada a cessão da posição contractual da BP 

Portugal -Comercio de Combustíveis e Lubrificantes, S.A., a favor da entidade cessionária B2 

MOBILITY GMBH, no contrato celebrado a 01/10/2019, no âmbito do procedimento por 

consulta pública para o fornecimento de combustíveis rodoviários ao abrigo do Acordo-Quadro 

de fornecimento de combustíveis rodoviários AQ-CR 2018, Lote 1- Fornecimento em postos 



de abastecimento em Portugal Continental, através da ESPAP- Entidade de Serviços 

Partilhados da Administração Pública, I.P. 

Foi ainda aprovada a minuta do contrato de cessão da posição contratual. - Cessão da 

Posição Contractual da BP Portugal -Comercio de Combustíveis e Lubrificantes, S.A. – 

Minuta do Contrato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou os atos do Conselho de Administração dos SIMAS 

de Oeiras e Amadora, nos exatos termos da sua Proposta de Deliberação n. º 259- 

SIMAS/2021, de 10 de setembro de 2021. – SIMAS - Atos do Conselho de Administração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi revogada a Proposta n.º 544/2021, aprovada na 

Reunião Ordinária de 1 de setembro. 

Foi ainda aprovado a minuta de Protocolo a celebrar entre o Município da Amadora e a Cruz 

Vermelha Portuguesa, Delegação da Amadora, no âmbito da prestação de assistência 

humanitária e social, em especial aos mais vulneráveis, prevenindo e reparando o sofrimento 

e contribuindo para a defesa da vida, da saúde e da dignidade humana. – Revogação de 

Proposta. - Protocolo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de protocolo a celebrar entre o Município 

da Amadora e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Amadora, no âmbito 

da prestação de um apoio extraordinário à AHBVA, para que se possa desenvolver a sua  

meritória tarefa de prestação de socorro, combate a incêndios e demais serviços prestados à 

comunidade. – Protocolo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Programa das Comemorações do Mês da 

População Maior, bem como a minuta do Acordo de Parceria a celebrar entre o Município da 

Amadora e a União de Reformados Pensionistas e Idosos da Amadora-URPIA. 

Foi ainda aprovado a atribuição de comparticipação financeira municipal à URPIA, no valor 

de 7,000,00€, no âmbito do referido Acordo de Parceria. - Acordo de Parceria. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Contrato Programa de 

Desenvolvimento a celebrar entre o Município da Amadora e o Clube de Natação da Amadora. 

Foi ainda aprovado a atribuição de apoio financeiro ao Clube de Natação da Amadora, no 

valor global de 55.200,00€, no âmbito do mencionado Contrato Programa. - Contrato 

Programa. 



Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o Programa de Desenvolvimento Desportivo 

– Amadora Bikes Taça Intermunicipal XCO – Amadora, bem como a minuta do Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo – Amadora Bikes 2021 Taça Intermunicipal XCO - 

Amadora, a celebrar entre o Município da Amadora e o Grupo de Cicloturismo Estrelas da 

Amadora, bem como a atribuição do apoio financeiro no valor de 2.500,00€, nos termos da 

sua Cláusula 3ª do referido CPDD. - Contrato-Programa. 

 

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 civil), 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 aprovado a minuta do contrato interadministrativo de 

colaboração, a celebrar entre o Município de Sintra e o Município da Amadora, no âmbito da 

exposição temporária na Casa Roque Gameiro. - Contrato Interadministrativo. 

 

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 dos Lotes 1 e 2 da Empreitada 

Designada Conservação e Reparação de Fogos Devolutos e Edifícios Municipais de 2021. – 

Fichas de Procedimento de Segurança. 

 


