REUNIÃO DE CÂMARA DE 11 DE JANEIRO DE 2017

RESUMO DE DELIBERAÇÕES

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento de
Mário Alberto Nobre Lopes Soares, no dia 7 de janeiro, aos 92 anos, político de vocação,
licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas e Direito.
Iniciou a sua atividade política muito jovem e como advogado defendeu inúmeros opositores
ao regime e devido a perseguições políticas, viu-se obrigado a refugiar-se em Paris no ano
de 1971.
Foi cofundador do Partido Socialista a 19 de abril de 1973, desempenhou as funções de
Ministro dos Negócios Estrangeiros, no âmbito das quais desenvolveu negociações
conducentes à independência das colónias portuguesas.
Primeiro-ministro dos I, II e IX Governos Constitucionais, acompanhou o processo de
construção de políticas sociais pré-adesão às Comunidades Europeias.
Entre 1986 e 1996 foi Presidente da República, recebeu a Grã-cruz da Ordem Militar de
Cristo de Portugal, o Grande - Colar da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade
e Mérito de Portugal e o Grande-Colar da Ordem da Liberdade de Portugal.
Dedicou-se à Fundação com o seu nome, ocupou-se do seu espólio e tornando-se numa
referência absoluta na História contemporânea.
Vocacionou a sua vida à liberdade, democracia e à justiça social, inicialmente no combate
contra a ditadura do Estado Novo, e posteriormente foi o grande obreiro da consolidação do
regime democrático saído da Revolução de Abril e da nossa integração europeia. – Voto de
Pesar.

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a alteração à licença de operação de loteamento,
titulada pelo Alvará n.º 4/04, a qual se consubstancia no aumento da área de construção de
habitação inferior a 3% para os Lotes 7,8,9,10,11 e 12 no âmbito do Alvará referenciado,
sito no Casal del Rei e Casal das Osgas, na freguesia de Alfragide, nos termos e ao abrigo
do disposto nos n.ºs 1 e 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com
a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro, mantendo-se inalteráveis

os restantes parâmetros urbanísticos aprovados de acordo com o referenciado Alvará de
Loteamento. – Alvará de Loteamento – Alteração.

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a constituição de fundos de maneio para o
ano de 2017, a atribuir aos diversos serviços municipais, para fazer face ao pagamento de
despesas urgentes e inadiáveis. – Fundos de Maneio para 2017.

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o despacho proferido pela Presidente datado de
28 de dezembro de 2016, através do qual autorizou o pagamento de um montante à Santa
Casa da Misericórdia da Amadora, para aquisição de uma vedação de madeira para a
Unidade Residencial Aristides de Sousa Mendes. - Santa Casa da Misericórdia da
Amadora – Ratificação de Ato.

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas as Fichas de Procedimentos de
Segurança, no âmbito da Empreitada designada por “Parque Fonte das Avencas –
Execução da Obra”. - Fichas de Procedimentos de Segurança.

A Câmara Municipal da Amadora, nomeou novo Coordenador de Segurança em Obra, em
substituição do anterior Coordenador, no âmbito da Empreitada designada por “Execução da
Obra de Construção dos Balneários”. – Coordenador de Segurança em Obra – Alteração.

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Desenvolvimento do Plano de
Segurança e Saúde, no âmbito da Empreitada designada por “Reperfilamento da Avenida
de Ceuta – Execução da Obra”. - Plano de Segurança e Saúde.

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Desenvolvimento do Plano de Segurança e
Saúde, no âmbito da Empreitada designada por “Parque Desportivo do Monte da Galega –
Substituição de Relvado e Requalificação de Pista”. - Plano de Segurança e Saúde.

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura do Concurso Público para a
empreitada designada por “Execução do Plano de Marcações de Estacionamento –
2017/2018”, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos
Públicos, autorizando a respetiva despesa.

Foi ainda aprovado o Programa de Concurso Público e o Caderno de Encargos, designado
ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, o Júri que conduzirá a
realização das operações inerentes ao procedimento em causa, delegar no júri e nos termos
do n.º 1 do artigo 109.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 69.º, as competências previstas nos
n.ºs 2 e 3 do artigo 50,º n.º 4 do artigo 64.º e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º todos do
mencionado Código dos Contratos Públicos.
Por último, foi nomeado o Coordenador de Segurança em Obra, no âmbito do procedimento
supra referenciado. - Concurso Público para a Empreitada Designada por “Execução do
Plano de Marcações de Estacionamento – Abertura.

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura dos Concursos Públicos para as
Empreitadas designadas por “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2017/2018
– Zona Norte, Zona Centro e Zona Sul, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 19.º do
Código dos Contratos Públicos, autorizando as respetivas despesas, programas de
concurso público e cadernos de encargos, designação, ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do
Código dos Contratos Públicos, dos Júris que conduzirão a realização das operações
inerentes aos procedimentos e delegar nos júris, nos termos do n.º 1 do artigo 109.º,
conjugado com o n.º 2 do artigo 69.º, as competências previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 50,º
n.º 4 do artigo 64.º e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º todos do mencionado Código dos
Contratos Públicos.
Por último, foi nomeado o Coordenador de Segurança em obra, no âmbito dos
procedimentos supra referenciados. - Concursos Públicos para as Empreitadas
Designadas por “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2017/2018 – Zona
Norte, Zona Centro e Zona Sul – Abertura.

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura dos Concursos Públicos para
as Empreitadas designadas por “Requalificação de Pavimentos 2017/2018 - Zona Norte,
Zona Centro e Zona Sul, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos
Contratos Públicos, autorizando as respetivas despesas, programas de concurso público e
cadernos de encargos, designação, ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do Código dos
Contratos Públicos, dos Júris que conduzirão a realização das operações inerentes aos
procedimentos, delegar nos júris, nos termos do n.º 1 do artigo 109.º, conjugado com o n.º 2
do artigo 69.º, as competências previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 50,º n.º 4 do artigo 64.º e
nos n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º todos do mencionado Código dos Contratos Públicos.

Por último, foi nomeado o Coordenador de Segurança em obra, no âmbito dos
procedimentos supra referenciados. - Concursos Públicos para as Empreitadas,
designadas por “Requalificação de Pavimentos 2017/2018 - Zona Norte, Zona Centro e
Zona Sul – Abertura.

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de procedimento de ajuste direto, para
a prestação de serviços de assistência técnica e manutenção aos SLAT, para o período de 6
(seis) meses, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º do Código dos
Contratos Públicos e preço base acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Foi ainda aprovado as peças do procedimento, designadamente, o convite e respetivo
caderno de encargos. - Ajuste Direto, para a Prestação de Serviços de Assistência
Técnica e Manutenção aos SLAT.

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação das obras, no âmbito
do Programa Reabilita + requerido por Nuno Miguel Dias Lopes, na qualidade de
representante da administração de condomínio do imóvel sito na Rua Elias Garcia, n.º 64,
66 e 68, na freguesia de Falagueira-Venda Nova, na Amadora. - Reabilita + 26/2016.

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação das obras, no âmbito do
Programa Reabilita + requerido por Janelas do Cais, Lda., na qualidade de proprietário do
imóvel sito na Praça da Igreja, n.º 8, na freguesia da Venteira, na Amadora. - Reabilita +
33/2016.

