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REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 28 DE ABRIL DE 2021 
  
  

 
RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

  
  

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a minuta do Acordo de Parceria para o 

Desenvolvimento do Teatro a celebrar com a Associação Cultural Teatro dos Aloés, com o objetivo 

de apoiar a formação, investigação e divulgação de eventos na vertente teatral atribuindo para o 

efeito no ano de 2021, o valor de € 22.224,67 € – Acordo de Parceria – Área do Teatro 

 

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

Regulamento Reabilita + , requerida pela representante do condomínio do imóvel sito na Praceta 

da Árvore nº 3, freguesia de Águas Livres, Amadora. – Reabilita + - Procº nº 122/2020  

 

O Executivo Municipal deliberou comparticipar nas obras, no âmbito do Regulamento Reabilita +, 

a realizar no imóvel sito na Av. Movimento das Forças Armadas nº 13, na freguesia da Mina de 

Água, Amadora, e na sequência do requerido pelo representante do condomínio do referido 

imóvel - Reabilita + - Procº nº 280/2021 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter à Assembleia Municipal para aprovação os 

seguintes Projetos de Regulamentos Municipais: 

- Regulamento Municipal para o Programa de Apoio à Eficiência Energética – REABILITA ECO 

- Regulamento Municipal do Programa de Apoio à Acessibilidade Vertical – REABILITA VERTICAL 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado submeter à Assembleia Municipal a alteração 

aos seguintes Regulamentos Municipais em vigor: 

- Regulamento Municipal do Programa de Apoio à Realização de Obras – REABILITA + - Alteração 

- Regulamento Municipal do Programa de Apoio à Realização de Obras – REABILITA PLUS - 

Alteração 
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No âmbito da Empreitada nº 68/2020 denominada Reposição de Pavimentos 2020/2021 – Lotes 1, 

2 e 3, foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovadas as Fichas de Procedimento de 

Segurança elaboradas pela entidade executante da referida obra e validadas pela Coordenadora 

de Segurança  – Fichas de Procedimento de Segurança 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o despacho proferido pela Presidente em 23.04.2021 

através do qual autorizou a aquisição de serviços de policiamento à Polícia de Segurança Pública, 

nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do CCP e pelo valor de € 172,35, isento de IVA, e a 

aquisição de Serviços de Higiene e Limpeza à empresa Interlimpe - Facility Services SA, por ajuste 

direto, com fundamento em motivos de urgência imperiosa e com tramitação, ao abrigo do 

regime simplificado, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do CCP, conjugado com o 

artigo 2º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, pelo valor de € 325,00 + IVA, para o 1º 

centro de vacinação sito no Pavilhão Rita Boralho -  Aquisição de Serviços Policiamento e Limpeza  

para o 1.º Centro de Vacinação Covid 19 – Ratificação 

 

Pelo Executivo Municipal da Amadora foi aprovada a minuta de Protocolo a celebrar com a 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários da Amadora (AHBV), e relativo à regulação das condições de contratação, 

funcionamento e manutenção pela referida Associação Humanitária, de elementos a integrar a 

Equipa de Intervenção Permanente (EIP) – Protocolo relativo às Equipas de Intervenção 

Permanente da AHBVA 

 

No âmbito da situação pandémica provocada pela Covid-19, e nos termos da Norma nº 019/2020, 

da Direção-Geral da Saúde, deliberou a Câmara Municipal da Amadora aprovar a minuta do 

Protocolo de Cooperação a celebrar com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 

Tejo, I.P. e referente à realização de Testes Rápidos de Antigénio (TRAg), a trabalhadores do 

Município – Protocolo para Testes Rápidos de Antigénio 


