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REUNIÃO DE CÂMARA DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Foram aprovadas as alterações requeridas pela INOGI CAPITAL - Fundo Especial de 

Investimento Imobiliário Fechado, no âmbito do alvará de loteamento nº 5/2010 

bem como submeter as mesmas a discussão pública, nos termos e ao abrigo do nº 

2 do artigo 27º e do nº 2 do artigo 22º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de 

Dezembro, com as alterações da Lei nº 60/07 de 4 de Setembro - Alterações ao 

Alvará de Loteamento nº 5/2005 

 

No âmbito do concurso público internacional para elaboração do projecto da 

Unidade Residencial Moinhos da Funcheira, foi aprovado adjudicar a referida 

prestação de serviços à empresa CONSULGAL - Consultores de Engenharia e 

Gestão, S.A., pelo preço de 101.501,00 € e com base e nos termos do relatório 

final elaborado pelo júri do procedimento - Concurso Público Internacional para 

Elaboração do Projecto da Unidade Residencial Moinhos da Funcheira 

 

Aprovado proceder à realização do Troféu Cidade da Amadora em Esgrima-2010, a 

ter lugar a 8 de Dezembro do corrente ano, no Fórum da Brandoa bem como 

aprovar a minuta do contrato-programa a celebrar entre o Município da Amadora e 

a Academia de Esgrima João Gomes, atribuindo a esta um apoio financeiro no 

âmbito da organização da presente iniciativa - Troféu Cidade da Amadora em 

Esgrima-2010 

 

A Câmara Municipal aprovou a realização de diversas iniciativas a decorrer nas 

férias do Natal, destinadas a crianças, jovens e idosos, dos bairros de realojamento 

do Casal da Mira, Casal do Silva e Zambujal, e no âmbito do Projecto Adrenalinas, 

atribuindo para o efeito um apoio financeiro às entidades dinamizadoras das 

actividades a realizar - Projecto Adrenalinas-Actividades nas Férias de Natal 

 

Foi aprovada a minuta do contrato-programa de desenvolvimento desportivo a 

celebrar entre o Município e a Associação de Atletismo de Lisboa, no âmbito do 

Projecto de Desenvolvimento do Atletismo neste Município - Projecto de 

Desenvolvimento do Atletismo - Contrato Programa  
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Tendo em conta o Protocolo celebrado com a Escola de Música do Conservatório 

Nacional e com vista a dar continuidade ao Projecto Uma Hora de Música, foi 

aprovado atribuir um apoio financeiro destinado à realização do espectáculo anual 

dos alunos do pólo de ensino de música da Amadora - Projecto Uma Hora de 

Música com o Conservatório Nacional - Apoio 

 

De acordo com a legislação relativa às comparticipações da Autarquia em termos 

de auxílios económicos para livros e material escolar, foi aprovado descentralizar os 

montantes decorrentes dos acertos das verbas a atribuir aos agrupamentos de 

escolas do município e correspondente ao ano lectivo 2010/2011 - Acção Social 

Escolar - Livros e Material Escolar 

 

Na sequência da candidatura apresentada pelas escolas do Município da Amadora à 

Rede Nacional de Bibliotecas Escolares, em que foram apoiadas as escolas EB1/JI 

Terra dos Arcos e EB/JI José Garcês, a Câmara Municipal aprovou conceder apoio 

aos agrupamentos José Pires Cardos e Roque Gameiro, com vista ao 

desenvolvimento das actividades previstas no âmbito da referida candidatura - 

Rede Nacional de Bibliotecas Escolares - Apoio aos Agrupamentos de 

Escolas 

 

Ao abrigo do protocolo celebrado entre o Município da Amadora a Associação 

Humanitária sem fins lucrativos “O Vigilante”, e relativo à Linha Municipal de Saúde 

65+, foi aprovado descentralizar para aquela Associação as verbas referentes à 

prestação dos serviços de atendimento de urgência e de consultas de clínica geral à 

população alvo do referido projecto - Projecto “Linha Municipal de Saúde 65+” 

- Apoio 

 

Na sequência da aprovação e homologação da Carta Educativa do Município da 

Amadora e tendo em conta a transferência de atribuições e competências na área 

da educação, da administração central para as autarquias, foi aprovado o relatório 

de monitorização da Carta Educativa e relativo ao triénio 2007-2010 - Relatório 

de Monitorização da Carta Educativa 2007-2010 
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Na sequência do pedido de apoio solicitado pela Cooperativa de Educação e 

Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Amadora (CERCIAMA), Instituição de 

Utilidade Pública, para a aquisição de um autocarro, e tendo em conta o trabalho 

desenvolvido pela referida Associação ao nível social, nomeadamente de apoio à 

população deficiente, foi aprovado comparticipar na aquisição da referida viatura 

em valor correspondente a 50% da comparticipação concedida pela Tutela - 

CERCIAMA - Apoio à Aquisição de Viatura 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado rectificar o relatório final no 

sentido de adjudicar a empreitada “Muros de Suporte na Via Pública - Execução de 

Obras de Consolidação” ao agrupamento de empresas “ARTEMÍSIA – Centro de 

Jardinagem, Lda. e “EDIFER – Construções Pires Coelho & Fernandes, S.A.” – 

Concurso Público para a Empreitada de Muros de Suporte na Via Pública – 

Execução de Obras de Consolidação - Proc. n.º 41/10 – Rectificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder à abertura do Concurso Público 

Internacional para Assistência Técnica e Manutenção aos Sistemas Luminosos 

Automáticos de Trânsito (SLAT) do Concelho da Amadora, bem como as peças 

concursais do aludido concurso, constituição do júri e delegar naquele as 

competências para a realização da audiência prévia dos correntes, e para 

apresentação de esclarecimentos ao abrigo do n.º 2 do artigo 69.º do Código dos 

Contratos Públicos. - Concurso Público Internacional para Assistência 

Técnica e Manutenção aos Sistemas Luminosos Automáticos de Trânsito 

(SLAT) do Concelho da Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do contrato, no âmbito 

do Concurso Público para a “Conservação e Beneficiação do Parque Escolar 

Municipal – Drenagens” – Empreitada n.º 38/10. - Concurso Público para a 

“Conservação e Beneficiação do Parque Escolar Municipal – Drenagens” – 

Aprovação da Minuta de Contrato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou comparticipar, com uma verba, para a 

realização das obras de um imóvel, sito na Rua 1.º de Maio, n.º 274 C e 27 D, 

freguesia da Venteira, Amadora, as quais se revelam necessárias e indispensáveis 

na recuperação dos imóveis arrendados, no município da Amadora, no âmbito do 
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Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados 

(RECRIA). – RECRIA – Processo 1/10. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou rejeitar, por extemporaneidade, a 

reclamação apresentada pela concorrente Engitetra Construções, Lda., no âmbito 

da empreitada “Intervenção no Edificado da Avenida Santos Mattos, freguesia da 

Venteira, Amadora” (processo n.º 02/DRPHP/2010). - Concurso Público para 

Intervenção no Edificado na Av. Santos Mattos – Reclamação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou aprovar a realização da 1.ª Edição 

Passatempo Literário para Jovens, no âmbito da actividade da Biblioteca Municipal 

Fernando Piteira Santos, bem como as respectivas Normas de Participação do 

aludido Passatempo Literário. - 1.º Passatempo Literário para Jovens. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou manter o acto administrativo que 

determinou a restrição do horário de funcionamento do estabelecimento 

denominado “Clube 5”, explorado pela Sociedade comercial “Tribal - Actividades 

Hoteleiras, Lda.”, para as 24 horas. - Sociedade Comercial “Tribal – 

Actividades Hoteleiras, Lda.” – Horário de Funcionamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do contrato, no âmbito 

do Concurso Público Internacional para Fornecimento de Sacos Plásticos 

Descartáveis para Contentores Semi-Enterrados. - Concurso Público 

Internacional para Fornecimento de Sacos Plásticos Descartáveis para 

Contentores Semi-Enterrados – Aprovação da Minuta de Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do contrato, no âmbito 

do Concurso Público para a Empreitada de Conservação e Beneficiação do Parque 

Escolar Municipal – Electricidade – Proc. n.º 42/10. - Concurso Público para a 

Empreitada de Conservação e Beneficiação do Parque Escolar Municipal – 

Electricidade – Aprovação da Minuta de Contrato. 

 


