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DELIBERAÇÕES
Sessão Extraordinária de 8 de Abril de 2021
Pelo Falecimento de Jorge Coelho [Voto de Pesar n.º 02/AMA/2021] [ver]
Voto de Pesar inserido no Período de Antes da Ordem do Dia [PAOD], nos termos da alínea d) n.º 2 artigo 35.º do
Regimento da Assembleia Municipal, sob proposta do Grupo Municipal do PS, manifestando pesar “Pelo falecimento de
Jorge Coelho”.
A Assembleia Municipal da Amadora, reunida em sessão extraordinária, deliberou aprovar um Voto de Pesar “PELO
FALECIMENTO DE JORGE COELHO” e transmitir condolências à sua Família.
Seguidamente, a Assembleia Municipal da Amadora cumpriu um minuto de silêncio em memória de Jorge Paulo
Sacadura Almeida Coelho.

APROVAÇÃO POR MAIORIA

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – 2021-2030 – PMDFCI [Proposta nº 162/2021]
Proposta submetida pela Câmara Municipal, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013
de 12 de setembro, na sua atual redação, para aprovação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
2021/2030.
A Assembleia Municipal da Amadora, em sessão extraordinária, deliberou, nos termos e para os efeitos previstos no n.º
10 do artigo 4.º do Despacho n.º 443-A/2018 de 9 de janeiro, na atual redação, aprovar o:
- Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios da Amadora 2021/2030.

APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE

Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) de 2021 –
Anos Seguintes – 4.ª Modificação [Proposta n.º 175/2021]
Proposta submetida pela Câmara Municipal para aprovação da 4.ª modificação permutativa 2021 – anos seguintes, que
compreende alteração às Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais.
A Assembleia Municipal da Amadora, em sessão extraordinária, deliberou aprovar as alterações que enformam a 4.ª
modificação orçamental permutativa do exercício 2021 – anos seguintes – traduzida por alterações à GOP, PPI e PAM.

APROVAÇÃO POR MAIORIA

Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) de 2021 –
Anos Seguintes – 5.ª Modificação [Proposta n.º 204/2021]
Proposta submetida pela Câmara Municipal para aprovação da 5.ª modificação permutativa 2021 – anos seguintes, que
compreende alteração às Grandes Opções do Plano e Plano de Atividades Municipais.
A Assembleia Municipal da Amadora, em sessão extraordinária, deliberou aprovar as alterações que enformam a 5.ª
modificação orçamental permutativa do exercício 2021 – anos seguintes – traduzida por alterações à GOP e PAM.

APROVAÇÃO POR MAIORIA

Assembleia Municipal da Amadora
Atividade Deliberativa

2

DELIBERAÇÕES
Sessão Extraordinária de 8 de Abril de 2021
Procedimento de Recrutamento para Provimento do Cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau, Chefe do
Gabinete de Apoio à Contratação Pública – Composição do Júri [Proposta n.º 177/2021]
Proposta submetida pela Câmara Municipal, nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012 de 29 de
agosto, para autorização competente do júri de recrutamento para o procedimento de recrutamento para provimento do
cargo de direção intermédia de 3.º Grau, Chefe do Gabinete de Apoio à Contratação Pública.
A Assembleia Municipal da Amadora, em sessão extraordinária, e nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012
de 29 de agosto, deliberou designar o júri de recrutamento proposto pela Câmara Municipal, para o procedimento de
recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 3.º Grau, Chefe do Gabinete de Apoio à Contratação
Pública.

APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE

Mapa de Pessoal - 3.ª Alteração [Proposta n.º 198/2021]
Proposta submetida pela Câmara Municipal para, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do artigo 29.º do anexo a que se refere o
artigo 2.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho conjugado com o disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013 de 12 de setembro, na atual redação, aprovar a 3.ª alteração ao Mapa de Pessoal de 2021 que visa dotar os
serviços de recursos humanos essenciais à satisfação de necessidades permanentes, designadamente:
- 1 Técnico Superior (História Local) por forma a permitir a mobilidade de Assistente Técnico para assegurar funções de Técnico Superior no
Museu Municipal de Arqueologia;
- 1 Técnico Superior destinado a recrutamento, no âmbito de um procedimento concursal válido, de Técnico Superior de Serviço Social para
reforço da equipa da Divisão de Intervenção Social;
- 2 Técnicos Superiores (apoio jurídico) para reforço do quadro de juristas;
- 1 Assistente Técnico (Fiscalização Técnica) destinado a recrutamento, em procedimento concursal válido, para substituição de
trabalhador da anterior carreira de Fiscalização Municipal, na Divisão de Trânsito e Mobiliário Urbano;
- 4 lugares de Fiscal Municipal (carreira especial) para o Serviço de Polícia Municipal;
- 1 lugar de Assistente Operacional (Pintura e Sinalização Vertical e Equipamento Urbano), para reforço do número de trabalhadores. O
número de lugares vagos passará de 2 para 3, permitindo o recrutamento de 3 trabalhadores em procedimento concursal a iniciar
brevemente para admissão em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado.

A Assembleia Municipal da Amadora, em sessão extraordinária, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do artigo 29.º do anexo a
que se refere o artigo 2.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho conjugado com o disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na atual redação, deliberou aprovar a 3.ª Alteração ao Mapa de
Pessoal de 2021.

APROVAÇÃO POR MAIORIA

Aquisição de Serviços para Higiene e Limpeza para as EB 2/3 e Secundárias do Município – Autorização Prévia
de Abertura e Assunção de Compromissos Plurianuais [Proposta n.º 205/2021]
Proposta apresentada pela Câmara Municipal, a solicitar autorização para abertura de procedimento para a prestação de
serviços de higiene e limpeza nas escolas básicas 2/3 e Secundárias do Município, para um período máximo de 8 meses, no
montante de €480.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, incluindo a assunção dos respetivos compromissos
plurianuais nos montantes máximos de €240.000,00+IVA em 2021 e €240.000,00+IVA em 2022.
A Assembleia Municipal da Amadora, em sessão extraordinária, e nos termos dos n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 197/99 de 8 de junho, deliberou autorizar a abertura do procedimento, e, nos termos e efeitos do disposto na alínea
c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, deliberou, igualmente, emitir autorização prévia para a
assunção do compromisso plurianual.

APROVAÇÃO POR MAIORIA
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Aquisição de Serviços para Aluguer Operacional de Equipamentos de Cópia – Autorização Prévia de Abertura
e Assunção de Compromissos Plurianuais [Proposta n.º 206/2021]
Proposta apresentada pela Câmara Municipal, a solicitar autorização para abertura de procedimento para a aquisição de
serviços de aluguer operacional de equipamentos multifuncionais, para um período máximo de até 60 meses, num
montante total estimado até €625.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, incluindo a assunção dos respetivos
compromissos plurianuais nos montantes máximos de
Ano 2021: Até €57.500,00+IVA | Ano 2022 até €138.000,00+IVA | Ano 2023 até €138.000,00+IVA | Ano 2024 até
€138.000,00+IVA | Ano 2025 até €125.000,00+IVA | Ano 2026 até €94.000,00+IVA.
A Assembleia Municipal da Amadora, em sessão extraordinária, e nos termos dos n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 197/99 de 8 de junho, deliberou autorizar a abertura do procedimento, e, nos termos e efeitos do disposto na alínea
c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, deliberou, igualmente, emitir autorização prévia para a
assunção do compromisso plurianual.

APROVAÇÃO POR MAIORIA

Pela criação de uma Provedoria de Bem-Estar Animal no concelho da Amadora [Recomendação n.º
01/AMA/2021] [ver]
Recomendação apresentada pelo PAN, nos termos e ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 53.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, e alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º do Regimento.
A Assembleia Municipal da Amadora, reunida em sessão extraordinária, deliberou reprovar a recomendação “PELA
CRIAÇÃO DE UMA PROVEDORIA DE BEM-ESTAR ANIMAL NO CONCELHO DA AMADORA”.

REPROVAÇÃO POR MAIORIA

Pela reversão do aumento tarifário do SIMAS [Recomendação n.º 02/AMA/2021] [ver]
Recomendação apresentada pelo Grupo Municipal da CDU, nos termos e ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 53.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, e alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º do Regimento.
A Assembleia Municipal da Amadora, reunida em sessão extraordinária, deliberou reprovar a recomendação “PELA
REVERSÃO DO AUMENTO TARIFÁRIO DO SIMAS”.

REPROVAÇÃO POR MAIORIA

Pela municipalização do Estádio José Gomes [Recomendação n.º 03/AMA/2021] [ver]
Recomendação apresentada pelo Grupo Municipal da CDU, nos termos e ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 53.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, e alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º do Regimento.
A Assembleia Municipal da Amadora, reunida em sessão extraordinária, deliberou reprovar a recomendação “PELA
MUNICIPALIZAÇÃO DO ESTÁDIO JOSÉ GOMES”.

REPROVAÇÃO POR MAIORIA

Assembleia Municipal da Amadora
Atividade Deliberativa

4

