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REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 26 DE MAIO DE 2021 
  
  

 
RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

  
  

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a prorrogação do prazo de candidatura ao Fundo de 

Fomento Municipal – REVITALIZAR 3.0, traduzido num apoio financeiro aos setores de comércio e 

estabelecimentos de restauração e similares e numa comparticipação financeira nos processos de 

adaptação de esplanadas, respetivamente para 30 de junho e 31 de julho de 2021, mediante a 

apresentação de candidaturas devidamente instruídas e até se encontrar esgotada a dotação 

financeira do referido Fundo – Revitalizar 3.0 – Prorrogação do Apoio 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou atribuir, ao abrigo do Regulamento Municipal do 

Fundo de Coesão Social, um apoio económico no valor de € 269,00 para aquisição de óculos de um 

munícipe com manifesta carência económica – Fundo de Coesão Social - Apoio 

 

O Executivo Municipal aprovou atribuir, ao abrigo do Regulamento Municipal do Fundo de Coesão 

Social, e por manifesta carência económica de um munícipe, um apoio económico no valor de € 

376,00 para aquisição de óculos – Fundo de Coesão Social - Apoio 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou proceder à abertura de procedimento concursal 

comum de recrutamento para ocupação de um posto de trabalho da carreira e categoria de 

Técnico Superior na área de engenharia eletrotécnica para constituição de vínculo de emprego 

público na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado – Procedimento de 

Recrutamento Técnico Superior 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado comparticipar nas obras do imóvel sito na Rua 

Elias Garcia, nº 317, freguesia da Venteira, Amadora, no âmbito do Regulamento Reabilita + , e 

requerida pela representante do condomínio do referido imóvel – Reabilita + - Procº nº 19/2021 
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O Executivo Municipal deliberou comparticipar nas obras, no âmbito do Regulamento Reabilita +, 

a realizar no imóvel sito na Rua Caminho da Fonte, nº 16, freguesia da Venteira, Amadora e na 

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

nº 25/2021 

 

O Executivo Municipal da Amadora aprovou, ao abrigo do Regulamento Reabilita +, a 

comparticipação nas obras a realizar no imóvel sito na Rua Ruben A, nº 15, freguesia da Mina de 

Água, Amadora, requerido pelo administrador do condomínio do mencionado imóvel - Reabilita + 

- Procº nº 26/2021 

 

No âmbito do Regulamento Reabilita +, foi deliberado comparticipar na realização das obras do 

imóvel sito na Rua Doutor Marcelino Mesquita, nº 22, freguesia da Venteira, Amadora  e na 

sequência do requerido pelo respetivo proprietário -  Reabilita + - Procº nº 28/2021 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovado comparticipar nas obras a executar no imóvel sito na Estrada 

da Serra da Mira, nº 69, freguesia da Mina de Água, Amadora, e de acordo com o requerido pelo 

representante do condomínio do identificado prédio - Reabilita + - Procº nº 29/2021 

 

No âmbito do concurso público para execução da empreitada “EB1/JI Alfragide – Execução de 

Obras de Conservação e Beneficiação” (empreitada nº 9/2021), foi deliberado pela Câmara 

Municipal da Amadora, aprovar o Relatório Final elaborado pelo júri do procedimento, com a 

adjudicação à empresa Samuel Bernardo – Escavações, Lda. pelo valor de € 304.435,41 + IVA e 

com o prazo de execução de 90 dias, tendo aprovado ainda a respetiva minuta do contrato e 

nomeado o gestor do mesmo – Empreitada nº 9/2021 – Adjudicação e Minuta do Contrato 

 

Pelo Executivo Municipal da Amadora foi deliberado prorrogar o prazo de execução da empreitada 

de “Requalificação da Praça Padre Eduardo Ferreira do Amaral – Venteira” (empreitada nº 

04/DHRU/2020) concedendo um acréscimo de 23 dias ao prazo inicialmente previsto e nos termos 

do novo plano de trabalhos apresentado pela entidade adjudicatária e consequentemente 
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aprovada a minuta do aditamento ao respetivo contrato – Empreitada nº  04/DHRU/2020 – 

Prorrogação do Prazo de Execução e Minuta do Aditamento ao Contrato 

 

O Executivo Municipal aprovou uma saudação ao Dia Internacional e Nacional contra a 

Homofobia, Transfobia e Bifobia bem como a adesão ao hastear da bandeira arco-íris nos Paços do 

Concelho, anualmente, no dia 17 de maio, com início no ano de 2022, com a divulgação dessa 

iniciativa junto da comunicação social e no sitio institucional da autarquia – Dia Internacional e 

Nacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia – Saudação e Adesão 

 


