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REUNIÃO DE CÂMARA DE 2 DE SETEMBRO DE 2009 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura do Concurso Público para a empreitada do 

Mercado da Reboleira e Execução de obras de Remodelação, tendo também sido aprovados o Programa 

do Concurso Público e o Caderno de Encargos, designação da composição do júri, delegação no mesmo 

de algumas competências e aprovação da nomeação do coordenador de segurança em projecto do 

referenciado procedimento concursal. – Concurso Público para a Empreitada do Mercado da 

Reboleira e Execução de Obras de Remodelação. 

 

No âmbito do reordenamento e do reajustamento da rede pública de educação–escolar, a Câmara 

Municipal da Amadora propôs ao Instituto de Segurança Social a gestão da valência do pré-escolar 

existente no Centro Infantil sito na Quinta do Plátano, A–da-Beja, considerando que a população escolar 

da E.B.1 da A-da-Beja foi transferida para as instalações do aludido Centro Infantil, existindo por tal 

facto a redobrada exigência de racionalização, não apenas dos recursos físicos, como também dos 

recursos humanos, procurando-se as sinergias possíveis entre os diversos níveis da organização do 

Estado, pelo que a Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do contrato de Comodato a celebrar 

entre o Município da Amadora e o Instituto de Segurança Social. – Contrato de Comodato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado rectificar a deliberação de Câmara de 3 de Junho de 

2009, no que se reporta aos documentos relativos à 1.ª Revisão/6.ª Modificação das Grandes Opções do 

Plano de 2009, na base no erro material manifesto, com efeitos retroactivos, à data da sua aprovação, 

ao abrigo do artigo 148.º do Código de Procedimento Administrativo, e com a ratificação de eventuais 

actos praticados desde aquela data, bem como submeter à aprovação da Assembleia Municipal, 

solicitando para o efeito a rectificação da deliberação por si tomada em 25 de Junho de 2009 e referente 

aos documentos previsionais de gestão atrás identificados. – 1.ª Revisão/6.ª Modificação – 

Rectificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Acordo de Cedência de Informação a celebrar 

entre a Câmara Municipal da Amadora e a EDP Distribuição – Energia, S.A., o qual tem por objectivo 

definir a cooperação entre as duas entidades, com vista à cedência de informação cartográfica e/ou 

alfanumérica do concelho, para elaboração de uma base geográfica de interesse comum. – Acordo de 

Cedência de Informação. 

 

O Município da Amadora em colaboração com os agrupamentos de escolas apresentaram candidatura ao 

Programa de Ocupação de Tempos Livres do Instituto Português da Juventude (IPJ), com o Projecto “ 

Escola em Férias”, com o objectivo de proporcionar aos jovens a ocupação de parte dos seus tempos 

livres, em período de férias, colaborando na recuperação e requalificação do espaço escolar, tendo a  
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aludida candidatura sido aprovada, a qual proporcionou a participação dos jovens ao mencionado 

programa, pelo que a Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para os 

Agrupamentos de Escolas intervenientes no mencionado projecto. – Projecto “Escola em Férias”. 

 

Na sequência da realização de acções de animação nos Centros de Dia do Município, desde 2004, cujo 

projecto visa dinamizar os Centros de Dia, promover actividades sócio-recreativas para a população 

idosa que frequenta os equipamentos, motivando o convívio e a partilha de experiências entre os vários 

Centros de Dia, o Executivo Camarário aprovou dar continuidade ao referido projecto, atribuindo para o 

efeito um apoio financeiro para as Instituições e Associações envolvidas no Projecto de Animação 

“Animocentro, com o objectivo de desenvolver acções de dinamização nos Centros de Dia, em conjunto 

com oito Instituições/Associações do Município. – Projecto de Animação nos Centros de Dia 

“Animocentro”. 

 

No âmbito das candidaturas apresentadas pelo Agrupamento de Escolas José Cardoso Pires para a 

abertura de 1 sala de apoio especializado em multideficiência, na EB1/JI José Garcês, e pelo 

Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves para a abertura de 1 sala de Unidade de Ensino Estruturado 

- Espectro do Autismo na EB1/JI José Ruy, ambas as salas foram homologadas com a abertura para o 

próximo Ano Lectivo, tendo para o efeito a Câmara Municipal da Amadora aprovado a transferência de 

uma verba para os aludidos Agrupamentos de Escolas, permitindo assegurar o apetrechamento e 

adaptação daqueles espaços. – Agrupamentos de Escolas José Cardoso Pires e Dr. Azevedo 

Neves. 

 

No âmbito da utilização dos pavilhões desportivos escolares pelo movimento associativo desportivo do 

Município da Amadora, no 3.º período do ano lectivo em curso, foi aprovada a transferência de uma 

verba para as Escolas E.B.2.3 Pedro Orey da Cunha, Miguel Torga, de Alfornelos, Roque Gameiro e 

Escolas Secundárias Seomara da Costa Primo, Mães d`Água e Fernando Namora. – Pavilhões 

Desportivos Escolares– Apoio. 

 

A Câmara Municipal aprovou a realização do Programa “Recriar a Vida”, para o ano lectivo 2009-2010, o 

qual integra a execução de projectos de 63 Ateliês Ocupacionais e Cursos Teóricos, com o objectivo de 

ocupar os tempos livres da população maior, promover a comunicação interpessoal e a inter-ajuda, de 

forma a combater o isolamento e a solidão, atribuindo, para o efeito, uma verba às Instituições e 

Associações envolvidas no referido programa. – Programa “Recriar a Vida” – Ano Lectivo 

2009/2010. 

 

No âmbito das novas competências para os Municípios em matéria de educação, as escolas tem vindo a 

ser confrontadas com necessidades formativas pelas escolas, pelos serviços de educação e pelos 

próprios profissionais, quer assistentes operacionais, quer profissionais de secretaria, pelo que a Câmara 

Municipal da Amadora aprovou a realização de uma Acção de Formação dirigida a todos os assistentes  
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operacionais, integrados nos Agrupamentos de Escolas do Concelho, a ter lugar no Agrupamento de 

Escolas Roque Gameiro, nos dias 7 e 8 de Setembro do corrente ano. Foi ainda aprovada a minuta do 

protocolo de colaboração a celebrar entre o Município da Amadora e o Centro de Formação da 

Associação de Escolas do Concelho, e a transferência de uma verba para o aludido Centro de Formação, 

o qual contempla a realização da formação e o serviço de almoço de todos os participantes. – 

Agrupamentos de Escolas – Acção de Formação. 

 

O Programa de Acção “Zambujal Melhora” foi criado ao abrigo de uma parceria ente a Câmara Municipal 

da Amadora, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e a Escola Intercultural das Profissões e 

do Desporto da Amadora, o qual tem como objectivos gerais promover a reabilitação dos edifícios 

habitacionais, de forma a repor as condições de habitabilidade e melhorar os níveis de conforto, 

melhorar a qualidade ambiental do bairro através da criação de uma estrutura verde, melhorar o 

ambiente urbano reordenando o melhoramento das acessibilidades e a mobilidade, promover a 

economia social local e o empreendedorismo e promover a inserção urbana da área crítica, no sentido de 

concretizar o programa de acção, a Câmara Municipal da Amadora aprovou assumir os custos da 

contrapartida nacional, no total de 50% dos montantes elegíveis, bem como aprovou a transferência de 

uma verba para a referenciada Escola Intercultural relativamente às acções a desenvolver. – Programa 

de Acção “Zambujal Melhora”. 

 

No âmbito do Projecto ADAPT, o qual tem por principal objectivo flexibilizar e melhorar o serviço de 

apoio domiciliário, foi aprovado transferir uma verba, para as entidades parceiras do referenciado 

projecto e que apresentaram despesas efectuadas nos meses de Maio e Junho de 2009. – Projecto 

ADAPT. 

 

Aprovada a realização da Festa do Desporto e da Comemoração do Dia Mundial do Coração, no âmbito 

do Projecto Desporto na Rua, que se iniciou em Junho e termina no próximo dia 26 de Setembro do 

corrente ano, e será realizada no Parque da Ilha Mágica do Lido e engloba as seguintes 

disciplinas/modalidades, tais como, psicomotricidade e ginástica, esgrima, ténis de mesa, basquetebol, 

patins, skate, hip hop, yoga, tai-chi, step, cycling, jogos tradicionais e légua “Cidade da Amadora”, 

promovendo a prática desportiva informal, regular e sistemática, contribuindo para uma maior 

motivação pela prática das actividades desportivas, possibilitando lançar as bases para um futuro estilo 

de vida mais activo e saudável da população em geral, tendo sido atribuído para o efeito, um apoio para 

a realização da Festa do Desporto e da Comemoração do Dia Mundial do Coração, bem como os recursos 

logísticos e financeiros necessários ao desenvolvimento do referenciado projecto. – Festa do Desporto 

e Comemoração do Dia Mundial do Coração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a 1.ª Proposta de Alteração ao quadro de pessoal do 

Município da Amadora – 2009, bem como submeter a referenciada alteração à Assembleia Municipal 

para aprovação. – Quadro de Pessoal – Alteração. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do 

Código dos Contratos Públicos, a minuta do contrato, a celebrar no âmbito da empreitada de execução 

das obras de qualificação do espaço público em substituição dos urbanizadores do Moinho do Guizo. – 

Empreitada de Execução das Obras de Qualificação do Espaço Público em Substituição dos 

Urbanizadores do Moinho do Guizo. 

 

No âmbito do Concurso Público para a Requalificação Geral de Espaços Urbanos/Verdes na Zona Sul do 

Concelho, foi aprovada a alteração da minuta do contrato referente à aludida empreitada, decorrente do 

novo planeamento de execução da referida empreitada com terminus no ano corrente. – Concurso 

Público para a Requalificação Geral de Espaços Urbanos/Verdes na Zona Sul do Concelho – 

Minuta do Contrato – Alteração. 

 

No âmbito do Concurso Público para a Demolição de Edifícios e Outras Construções em Vários Locais do 

Concelho, foi aprovada a alteração da minuta do contrato referente à aludida empreitada, decorrente do 

novo planeamento de execução da referida empreitada com terminus no ano corrente. – Concurso 

Público para a Demolição de Edifícios e Outras Construções em Vários Locais do Concelho. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o conteúdo do Relatório Final referente à adjudicação 

do procedimento por Ajuste Directo de Aquisição de Serviços para a Elaboração dos Projectos dos 

Polidesportivos das Escolas Cardoso Lopes e Almeida Garrett, bem como a minuta do contrato, foi ainda 

aprovado que em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação previstas no 

Código dos Contratos Públicos, a adjudicação se processe nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 

86.º, artigo 87.º e n.º 2 do artigo 105.º, todos daquele diploma legal, e concedido um prazo de 10 dias 

após a notificação, para a apresentação dos documentos inerentes aos convites enviados aos 

concorrentes. – Ajuste Directo de Aquisição de Serviços para a Elaboração dos Projectos dos 

Polidesportivos das Escolas Cardoso Lopes e Almeida Garrett – Adjudicação. 

 

Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, abater ao Património Móvel Municipal, uma máquina de 

produção de gelo. – Abate de Património Móvel. 

 

No âmbito do apoio financeiro especial designado por RECRIPH, foi apresentado um pedido pelo 

administrador do imóvel, para a realização de obras de recuperação, sito na freguesia da Mina, tendo a 

Câmara Municipal aprovado a sua comparticipação nas referidas obras. – RECRIPH. 

 

No âmbito do apoio financeiro especial designado por RECRIPH, foi apresentado um pedido pelo 

administrador do imóvel, para a realização de obras de recuperação, sito na freguesia da Damaia, tendo 

a Câmara Municipal aprovado a sua comparticipação nas referidas obras. – RECRIPH. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder ao pagamento de uma indemnização a um munícipe 

em virtude dos danos causados na respectiva viatura. – Pagamento de Indemnização. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder ao pagamento de uma indemnização a uma munícipe 

em virtude dos danos causados na respectiva viatura. – Pagamento de Indemnização. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Programa e Orçamento da 20.ª Edição do Festival 

Internacional de Banda Desenhada e Imagem, bem como a construção de um fundo extraordinário, com 

as características dos fundos permanentes, para a resolução de emergências no âmbito do aludido 

evento. – FIBDA`2009. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o programa, calendário e normas de participação dos 

concursos da 20.ª Edição do Festival de Banda Desenhada e Imagem (20.º Concurso de Banda 

Desenhada/18.º Concurso Municipal de Banda Desenhada e/ou Ilustração/18.º Concurso de Cartoon). – 

20.ª Edição do Festival Internacional de Banda Desenhada e Imagem. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado alterar o valor a atribuir a cada elemento do Júri da 

12.ª Edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves. – 12.ª Edição do Prémio Literário Orlando 

Gonçalves. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi emitido parecer favorável à criação do sistema multimunicipal de 

triagem, recolha selectiva, valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos das regiões de Lisboa e 

do Oeste, em substituição dos sistemas multimunicipais de valorização e tratamento de resíduos sólidos 

urbanos de Lisboa Norte e do Oeste, criados pelos Decretos Leis n.ºs 297/94, de 21 de Novembro, e 

366/97, de 20 de Dezembro, bem como a constituição, através do Decreto-Lei de criação do sistema, da 

sociedade VALORSUL – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, 

S.A. por fusão das sociedades VALORSUL – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos da área 

Metropolitana de Lisboa (Norte), S.A., e RESIOESTE – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, 

S.A., concessionárias dos sistemas multimunicipais substituídos pelo diploma legal em causa, ficando a 

sociedade resultante da fusão concessionária da exploração e gestão do novo sistema, bem como 

proceder à celebração com esta de um Contrato de Entrega e Recepção de Resíduos Urbanos. – Criação 

do Sistema Multimunicipal de Triagem, Recolha Selectiva, Valorização e Tratamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos das Regiões de Lisboa e do Oeste – Parecer Favorável. 

 

A Câmara Municipal da Amadora cedeu as instalações sitas na Estrada Militar, na freguesia da Damaia, 

propriedade do Município da Amadora, à Junta de Freguesia da Damaia e aprovou a minuta do protocolo 

de cedência das aludidas instalações. – Cedência de Instalações – Protocolo. 

 

 


