
 

 

 
 

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de adenda ao Protocolo de Cooperação, 

a celebrar entre o Município da Amadora e a Associação Nacional das Farmácias, a 

Associação de Farmácias de Portugal e a Farminveste – Investimentos, Participações e 

Gestão, S.A, para a administração de vacinas contra a gripe – Contingente SNS, por farmácias 

aderentes do Município, e no âmbito da prossecução dos objetivos da Estratégia Nacional 

para a vacinação da população contra a gripe sazonal, da Direção-Geral da Saúde (DGS). – 

Protocolo de Cooperação – Adenda. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta do contrato definitivo de compra e 

venda, para aquisição do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial e 

Comercial da Amadora sob o número 624/20100625, inscrito na matriz sob o n.º 2087, 

composto por dois pavilhões gimnodesportivos, cada um com anexo de r/c e 1.º andar, e 

logradouro sito na Avenida Dr. José Pontes, da freguesia da Venteira, pelo valor de 

1.000.000,00€. – Contrato de Compra e Venda. 

 

A Câmara Municipal da Amadora autorizou a dispensa do cumprimento do disposto no n.º 1 

do artigo 73.º da LOE de 2021, e ao abrigo do nº 4 do mesmo artigo e no que respeita à 

dispensa excecional do limite à despesa, relativamente ao contrato a celebrar no ano de 2022, 

com inicio previsto a 1 de março, para aquisição de serviços de licenciamento de software 

Microsoft, na sequência de procedimento concursal, para um período de 36 meses, e com o 

preço base de 580.116,60 € + IVA, correspondente ao valor anual de 193.372,20 € + IVA. – 

Aquisição de Serviços. 

 

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

dos SIMAS nos exatos termos da Proposta de Deliberação n.º 334 – SIMAS/2021, de 15 de 

novembro de 2021. - SIMAS - Atos do Conselho de Administração. 

 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Auto de Suspensão de Trabalhos no âmbito da 

empreitada de “Coletor 59- Remodelação de rede de saneamento na Praça Central de Queijas 

no concelho de Oeiras”, com efeitos a 6 de setembro de 2021 e até estarem reunidas todas 

as condições para o início da mesma, designadamente, até que seja emitida respetiva licença 

de trabalhos, devendo tal facto ser averbado ao mencionada auto. – SIMAS – Suspensão de 

Trabalhos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a revisão de preços, apresentada pela 

empresa Mafrágua, Lda. no montante de € 3.901,85, acrescido de IVA à taxa legal em vigor 

e no âmbito da empreitada Destinada à Reparação de Roturas na Rede e Ramais de 

Abastecimento de Água no Concelho da Amadora para os Anos de 2020 e 2021 (CP 

19096/2019). – SIMAS – Revisão de Preços. 

 

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

Regulamento Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de Representante do 

Condomínio do imóvel, sito na Rua Isabel Aboim Inglês, nº 3, na freguesia da Encosta do Sol 

na Amadora. - Reabilita + 46/2021. 

 

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

Regulamento Reabilita + requerida por uma requerente, na qualidade de Representante do 

Condomínio do imóvel, sito na Avenida Luís de Sá, nº 5, freguesia da Mina de Água, na 

Amadora. - Reabilita + 67/2021. 

 

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

Regulamento Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de Representante do  

Condomínio do imóvel, sito no Largo João das Regras, nº 4, na freguesia da Encosta do Sol, 

na Amadora. - Reabilita + 75/2021. 

 

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

Regulamento Reabilita + requerida por uma requerente, na qualidade de Representante do 

Condomínio do imóvel, sito na Rua da Liberdade, nº 78, na freguesia da Encosta do Sol, na 

Amadora. - Reabilita + 82/2021. 

 

 



 

 

 

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

Regulamento Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de Representante do  

Condomínio do imóvel, na Rua Manuel da Fonseca, nº 9, na freguesia da Mina de Água, na 

Amadora. - Reabilita + 83/2021. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 

148.º do CCP, o Relatório Final elaborado pelo Júri do procedimento referente à empreitada 

denominada de Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2020/2023 – Lotes 1, 2 e 

3. No âmbito do referido procedimento foi adjudicado o Lote 1 a Magoflor, Jardins do Magoito, 

Lda., pelo valor de €264.495,00, valor ao qual acrescerá IVA à taxa legal, com o prazo de 

execução de 560 dias, Lote 2 a Magoflor, Jardins do Magoito, Lda., pelo valor de €294.525,00, 

valor ao qual acrescerá IVA à taxa legal, com o prazo de execução de 560 dias e Lote 3: a 

Magoflor, Jardins do Magoito, Lda., pelo valor de €294.525,00, valor ao qual acrescerá IVA à 

taxa legal, com o prazo de execução de 560 dias. 

Por último foi aprovado a minuta do contrato, nos termos do nº 1 do artigo 98º do CCP e 

nomeado o gestor do contrato, para os referidos lotes. - Empreitada Denominada de 

Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2020/2023 – Lotes 1, 2 e 3 – 

Adjudicação. 

 

No âmbito do Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, foi pela Câmara Municipal 

da Amadora, aprovado um apoio no montante de 265,20€ para um munícipe com comprovada 

carência económica, referente à aquisição de óculos. - Regulamento Municipal do Fundo 

de Coesão Social. 

 

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

entre o Município da Amadora e o Centro Social e Paroquial de São Brás (CSPSB), no âmbito 

do Programa AmaSénior Viva+, bem como a atribuição de comparticipação municipal, no valor 

de 5.000,00€. - Programa AmaSénior Viva+. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência financeira, no valor de 21.225,27€, 

para a Comunidade Vida e Paz, no âmbito da candidatura à operação do POR Lisboa 2020 – 

Inserção de pessoas em situação de sem abrigo. - Comunidade Vida e Paz. 


