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REUNIÃO DE CÂMARA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2010 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

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

de Carlos Nuno de Abreu Pinto Coelho, bem como atribuir o seu nome a uma 

artéria do Município. – Voto de Pesar. 

 

No âmbito do alvará de loteamento n.º 1/96 (Processo n.º 211-PL/94), foi aprova-

do a recepção provisória de algumas obras de urbanização, bem como a redução da 

garantia bancária prestada pelo titular do referido alvará, para a boa execução das 

respectivas infra-estruturas. - Proc. 211-PL/94 - Requerente: Pauguifer – 

Sociedade de Construções, Lda. - Alvará de Loteamento n.º 1/96 - Redução 

de Garantia Bancária. 

 

Aprovado submeter a discussão pública as alterações à licença de loteamento titu-

lada pelo Alvará n.º 4/2001, ao abrigo do n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei nº 60/2007 de 4 de Setem-

bro, decorrentes da necessidade de ajustamento e correcções a elementos constan-

tes no referido alvará de loteamento. - Proc. 248-PL/91 (Req. 148097/10) – 

Requerente: Comissão de Administração do Bairro do Rebentão – Alteração 

ao Alvará de Loteamento n.º 4/2001. 

 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Loteamento Municipal, sito na Av. Dr. Teó-

filo Carvalho dos Santos, bem como submeter à aprovação da Assembleia Munici-

pal, a afectação ao domínio público municipal das áreas de terreno necessárias para 

o referido loteamento. – Loteamento Municipal da Av. Dr. Teófilo Carvalho 

dos Santos, sito nas Freguesias da Damaia e da Reboleira. 

 

Aprovado proceder à rectificação da proposta n.º 420/2010, aprovada na reunião 

de 2 de Dezembro de 2010, e relativa à renovação do contrato para a prestação de 

serviços de limpeza à empresa Conforlimpa (Tejo) – Limpezas Industriais, SA., bem 

como aprovar a respectiva minuta do contrato. - Concurso Público Internacio-

nal para Prestação de Serviços de Limpeza em Diversas Instalações Muni-

cipais (Proc. n.º 755/08) – Rectificação da Proposta 420/2010. 
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No âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular para 2010-

2011, foi aprovado atribuir uma verba para as Juntas de Freguesia, Agrupamentos 

de Escolas e Associações do Município, entidades parceiras, no sentido do desenvol-

vimento das actividades no âmbito do aludido Programa. – Programa de Activi-

dades de Enriquecimento Curricular. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir uma verba para os Agru-

pamentos de Escolas e Escolas Secundárias que apresentaram candidatura ao Pro-

grama Municipal de Apoio aos Projectos Sócio-Educativos – Eixo 2 (PAPSE), o qual 

tem como objectivo distinguir a Qualidade e Excelência dos projectos de escolas 

que permitam criar condições para uma efectiva melhoria na qualidade das apren-

dizagens das crianças e jovens. – Programa de Apoio Aos Projectos Sócio-Edu-

cativos – Eixo 2 - Ano Lectivo 2010/2011 - Candidaturas. 

 

Foi aprovado proceder ao Lançamento do Concurso Público “Construir Uma Centra-

lidade – Mães de Água – Execução de Obras de Requalificação da Rua das Mães de 

Água”, bem como aprovadas as peças do procedimento e composição do Júri com 

delegação de competências neste, tendo ainda sido aprovado o coordenador de 

segurança em obra. - Concurso Público “Construir Uma Centralidade – Mães 

de Água – Execução de Obras de Requalificação da Rua das Mães de Água” 

(Proc. n.º 60/10) – Abertura e Nomeação de Coordenador de Segurança. 

 

No âmbito dos Concursos Públicos para execução das obras de requalificação de 

espaços urbanos/zonas verdes relativos aos anos 2010 a 2012, na zona Norte e Sul 

do Município, foi aprovada a rectificação das adjudicações efectuadas, bem como 

aprovadas as respectivas minutas dos contratos a celebrar com as empresas adju-

dicatárias. – Concurso Público de Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas 

Verdes 2010/2011/2012 - Zona Norte do Concelho (Proc. n.º 27/10) – 

Rectificação da Adjudicação  e Aprovação da Minuta de Contrato. 

 

Após a adjudicação do Concurso Público para a realização da empreitada “Polides-

portivo da Cova da Moura – Superfície Tensada”, foi aprovada a respectiva minuta 

do contrato a celebrar com a empresa adjudicatária. – Concurso Público para a 

Empreitada do “Polidesportivo da Cova da Moura – Superfície Tensada” 

(Proc. n.º 55/10) – Aprovação da Minuta de Contrato. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder à abertura de procedi-

mento concursal em regime de contrato em funções públicas, por tempo determi-

nado, de 9 (nove) Assistentes Operacionais, e ainda à abertura de procedimento 

concursal em regime de contrato em funções públicas, por tempo indeterminado, 

de 8 (oito) Assistentes Operacionais, ao abrigo do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-

Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro. - Procedimentos Concursais. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Plano Anual de Feiras do Municí-

pio da Amadora para o ano de 2011. – Plano Anual de Feiras do Município da 

Amadora. 

 


