
 

Câmara Municipal da Amadora 

 

REUNIÃO DE CÂMARA DE 3 DE FEVEREIRO DE 2010 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, um voto de pesar pelo falecimento de Rosa Lobato de 

Faria, que foi um exemplo na cultura portuguesa, com trabalhos reconhecidos como actriz, 

argumentista, autora e escritora, bem como considerar o seu nome no plano toponímico da cidade da 

Amadora. – Voto de Pesar. 

 

Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, um voto de pesar pelo falecimento de Jorge Fontes, um 

dos mais prestigiados guitarristas do país, acompanhou vários fadistas, editou diversos discos, como 

músico integrou o elenco de várias casas de fado de Lisboa e actuou em programas recreativos da RTP e 

no estrangeiro. - Voto de Pesar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas as rectificações introduzidas no Projecto de 

Loteamento Municipal, sito na Avenida Dr. Teófilo Carvalho dos Santos, sito nas Freguesias da Damaia e 

da Reboleira, decorrentes da discussão pública, bem como divulgar os resultados da discussão pública. – 

Loteamento Municipal – Após Discussão Pública. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou aceitar a recepção definitiva das obras de urbanização 

executadas no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 5/91, bem como proceder à libertação da garantia 

bancária referente à execução das aludidas obras. – Recepção Definitiva – Libertação de Garantia 

Bancária. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder à libertação de uma garantia bancária, relativa 

às obras de urbanização, no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 9/88. – Libertação de Garantia 

Bancária. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o despacho do Presidente da Câmara, o qual autorizou a 

aquisição de quatro fogos, para realojamento de algumas famílias que estando abrangidas pelo 

Programa Especial de Realojamento (PER), não tinham beneficiado de realojamento, ao abrigo do 

protocolo da CRIL inicialmente celebrado. – Aquisição de Fogos – Ratificação. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, e na sequência da discussão pública, as alterações à 

licença do Alvará de Loteamento n.º 2/05, sito na freguesia de São Brás. – Alterações ao Alvará de 

Loteamento – Após Discussão Pública. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou alterar o prazo para a conclusão da construção da sede social 

da AMORAMA, no âmbito do contrato de constituição de direito de superfície. – Contrato de 

Constituição de Direito de Superfície. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a constituição dos fundos de maneio para o ano 2010, 

os quais têm como objectivo o pagamento de despesas urgentes e inadiáveis dos respectivos serviços. - 

Fundos de Maneio. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do contrato de comodato a celebrar entre a 

Autarquia, a Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Damaia (AURPID) e o Grupo 

Coral “Os Alentejanos”, no âmbito da cedência das instalações da antiga Junta de Freguesia da Damaia, 

sitas na Rua Conde de Tomar, permitindo aquela Associação desenvolver as suas atribuições sociais com 

mais qualidade e permitindo uma maior dinamização das suas áreas de intervenção. – Contrato de 

Comodato. 

 

Aprovada a realização do Festival “Gym for life”, no Pavilhão da Associação Académica da Amadora no 

próximo dia 6 de Fevereiro, cuja iniciativa tem como objectivo a apresentação entre grupos da área da 

Ginástica para todos, tendo cada grupo a possibilidade de se apresentar com um programa com a 

duração máxima de 5 minutos, sendo que a apresentação pode ser acompanhada com aparelhos, 

incluindo música e elementos de qualquer área gímnica, e atribuir para o efeito, à Federação de 

Ginástica de Portugal uma verba para apoio às despesas de organização e ceder os apoios técnicos e 

logísticos necessários à realização do aludido evento. – Festival “Gym for life”. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a realização da XXIII Edição dos Jogos Juvenis 

Escolares da Amadora, na modalidade de corta-mato, ceder os apoios técnicos e logísticos necessários à 

realização da aludida iniciativa, bem como atribuir para a Escola Secundária Seomara da Costa Primo 

uma verba, para fazer face aos custos de organização da aludida modalidade, designadamente no que 

diz respeito ao sistema de classificações dos alunos envolvidos na iniciativa. – XXIII Jogos Juvenis 

Escolares. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 2.ª Modificação ao Orçamento Ordinário e às Grandes 

Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) do ano de 2010. 

Foi ainda aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a 1.ª Modificação ao Plano de Actividades 

Municipais referente a despesas para anos seguintes de alguns projectos a submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal. – Modificação às Grandes Opções do Plano (Anos Seguintes). 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi autorizado o procedimento por via de ajuste directo, à empresa 

KPMG, para a prestação de serviços, no âmbito da certificação de contas do exercício económico de 

2009, e respectiva emissão de parecer, bem como submeter à Assembleia Municipal para os efeitos do 

n.º 2 do artigo 48.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais). – Auditor Externo. 

 

Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, ao património móvel municipal, um tapete de Arraiolos. – 

Abate de Património Móvel Municipal. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou ratificar o despacho do Presidente da Câmara, través do qual 

autorizou a renovação do contrato de prestação de serviços de vigilância em diversas instalações 

municipais, bem como a respectiva minuta do contrato. – Renovação do Contrato - Ratificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder à abertura do Concurso Público Internacional 

para Prestação de Serviços de Ensino de Inglês no 1.º Ciclo de Ensino Básico (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos), 

bem como as peças do aludido concurso, composição do júri e delegar no júri as competências para a 

realização da audiência prévia dos concorrentes e para a prestação de esclarecimentos. - Concurso 

Público Internacional para Prestação de Serviços de Ensino de Inglês no 1.º Ciclo de Ensino 

Básico (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos). 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Plano de Trabalhos Ajustado, o Plano de Pagamentos, 

o Plano de Mão-de-Obra, o Plano de Equipamentos e o Plano de Segurança e Saúde em obra, no âmbito 

do Concurso Público 01/DH/2009 da Empreitada de Reabilitação dos Edifícios Municipais, sitos na Rua 

das Minas n.º s 3, 5, 7, 9 e 11 do Bairro do Zambujal, na freguesia da Buraca. - Concurso Público 

01/DH/2009 da Empreitada de Reabilitação dos Edifícios Municipais, sitos na Rua das Minas 

n.º s 3, 5, 7, 9 e 11 do Bairro do Zambujal, na freguesia da Buraca. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para a CEQUAL, referente ao 

protocolo de colaboração no âmbito do processo de qualificação das Instituições Sociais da Amadora e 

com vista à implementação das acções previstas no aludido protocolo. – Protocolo de Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a aquisição de quatro fogos, para realojamento de 

algumas famílias, que estando abrangidas pelo Programa Especial de Realojamento (PER) não tinham 

beneficiado do realojamento, ao abrigo do protocolo da CRIL inicialmente celebrado. – Aquisição de 

Fogos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder à abertura do procedimento concursal para 

recrutamento de um especialista de informática, cumprindo com o disposto no n.º 1 do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro. – Procedimento Concursal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder à abertura do procedimento concursal para 

recrutamento de um assistente operacional, cumprindo com o disposto no n.º 1 do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro. – Procedimento Concursal. 

 

No âmbito do Protocolo de Delegação de Competências relativo à limpeza pública, foi aprovado pela 

Câmara Municipal da Amadora uma transferência de verba para a Junta de Freguesia da Buraca. – 

Protocolo de Delegação de Competências. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou a adesão ao Pacto de Autarcas – Compromisso para as 

energias sustentáveis locais, e submeter o aludido Pacto à Assembleia Municipal para a devida 

autorização. – Pacto de Autarcas – Compromisso. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a oneração de uma parcela de terreno, sita na freguesia 

de São Brás, no sentido de sobre a mesma ser constituído um direito de superfície, e submeter à 

Assembleia Municipal para a respectiva autorização. – Oneração de Parcela de Terreno. 

 


