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REUNIÃO DE CÂMARA DE 7 DE ABRIL DE 2010 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, um voto de pesar pelo falecimento de Álvaro Augusto 

Antunes de Sousa, que ao longo da sua vida promoveu um trabalho significativo no meio associativo do 

concelho da Amadora, foi Presidente do Rotary Club da Amadora, tendo desenvolvido inúmeras 

actividades de relevância na área social, nomeadamente na promoção de iniciativas de referência para a 

Terceira Idade e Infância, bem como considerar o seu nome no plano toponímico da cidade e endereçar 

à família enlutada cópia do referido voto de pesar. – Voto de Pesar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento do Senhor Coronel 

António Manuel Matos Borges, um dos mais destacados Militares do 25 de Abril de 1974, na época com a 

patente de Tenente, que, como muitos outros, tiveram uma acção decisiva no derrube da Ditadura, mas 

cujos nomes passaram incógnitos na grande comunicação social, bem como endereçar as condolências à 

família enlutada. - Voto de Pesar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a revogação da deliberação de câmara de 13.01.2010, no que 

respeita à aquisição, à “Remax Império”, de um fogo de tipologia T3, sito no Monte Abraão, mantendo-

se em tudo o restante na aludida deliberação. – Revogação da Deliberação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder à execução das obras de urbanização do 

alvará de loteamento n.º 7/2001, em substituição da respectiva titular, tendo ainda deliberado notificar 

a titular do aludido alvará de loteamento, para, querendo, apresentar pronúncia. – Obras de 

Urbanização em Substituição do Titular do Alvará de Loteamento n.º 7/2001. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização do Projecto Férias Seniores Veteranos 2010 e a 

atribuição de uma verba para a União de Reformados, Pensionistas e Idosos da Amadora, o projecto em 

causa é desenvolvido em parceria entre esta Autarquia, Segurança Social Local, Juntas de Freguesia e 

Associação de Idosos, prevenindo a eventual solidão e rotina e minimizando situações de exclusão 

social, prevendo-se para este ano uma participação de 500 idosos. – Projecto Férias Seniores 

Veteranos 2010. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba para os Agrupamentos de Escolas e 

Escolas Secundárias, que apresentaram candidaturas ao Programa de Apoio aos Projectos Sócio - 

Educativos do Município da Amadora, permitindo desenvolver novos ambientes de aprendizagem, onde a 

componente social constitui um instrumento fundamental no processo educativo, possibilitando a troca 

de ideias e experiências facilitadoras de produção de conhecimentos. – Programa de Apoio aos 

Projectos Sócio - Educativos. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a transferência de uma verba para as entidades 

parceiras no Programa “Aprender & Brincar”, o qual tem como objectivo o acompanhamento das 

crianças do 1.º Ciclo e/ou Jardins de Infância nos estabelecimentos de ensino do concelho, que 

frequentam, fora do horário lectivo e das actividades de enriquecimento curricular, na componente de 

apoio à família. – Programa “Aprender & Brincar”. 

 

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

Fornecimento Diário de Refeições nas Escolas do Ensino Básico do 1.º Ciclo e do Pré-Escolar, 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 

Fornecimento Diário de Refeições nas Escolas do Ensino Básico do 1.º Ciclo e do Pré-Escolar. 

 

No âmbito do Protocolo para a manutenção de pequenas reparações, foi aprovado a transferência de 

uma verba para os Agrupamentos de Escolas da Damaia e Agrupamentos de Escolas Cardoso Lopes. – 

Protocolo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de Protocolo de Parceria a celebrar entre o Município 

da Amadora e a Agência Portuguesa do Ambiente, no âmbito do Programa de Acção “Zambujal 

Melhora!”, o qual tem como objecto o desenvolvimento das actividades de educação dirigidas à 

comunidade escolar e à população do Bairro do Zambujal. – Protocolo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Associação de Atletismo de Lisboa, o qual tem como objecto estabelecer a 

cooperação entre as partes no desenvolvimento do atletismo na área do concelho da Amadora. – 

Protocolo de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Concurso Público para a empreitada de Conservação e 

Beneficiação do Parque Escolar Municipal de Obras Diversas de Impermeabilização e Pintura, bem como 

as peças concursais do referido concurso, constituição do júri e delegar naquele as competências 

previstas no n.º 1 do artigo 109.º, conjugado no n.º 5 do artigo 69.º, n.º 3 do artigo 50.º, n.º 1 do 

artigo 61.º, n.º 4 do artigo 64.º e ainda o n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

Janeiro. - Concurso Público para a Empreitada de Conservação e Beneficiação do Parque 

Escolar Municipal de Obras Diversas de Impermeabilização e Pintura. 

 

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

Conservação E Beneficiação do Parque Escolar Municipal de Obras Diversas de Carpintaria, bem como as 

peças concursais do referido concurso, constituição do júri e delegar naquele as competências previstas 

no n.º 1 do artigo 109.º, conjugado no n.º 5 do artigo 69.º, n.º 3 do artigo 50.º, n.º 5 do artigo 61.º, 

n.º 4 do artigo 64.º e ainda o n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. – Con- 
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curso Público para a empreitada de Conservação E Beneficiação do Parque Escolar Municipal 

de Obras Diversas de Carpintaria. 

 

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

recrutamento de um assistente técnico, 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. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar pena disciplinar a um funcionário desta 

Autarquia, por violação de diversos deveres gerais. – Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aderir aos objectivos estabelecidos no Protocolo de 

Cooperação celebrado entre o Provedor de Justiça e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

permitindo disponibilizar aos municípios os meios informáticos adequados, de modo a que estes possam 

exercer o direito de queixa, bem como a assistência no preenchimento do formulário da queixa, sempre 

que tal for solicitado pelo interessado. – Adesão. 


