Câmara Municipal da Amadora
REUNIÃO DE CÂMARA DE 18 DE MAIO DE 2011
RESUMO DE DELIBERAÇÕES

Pela Câmara Municipal foi aprovado um voto de louvor aos funcionários desta Autarquia, pela
sua intervenção, no âmbito da intempérie ocorrida no dia 29 de Abril do corrente ano – Voto

de Louvor

Foi aprovado pela Câmara Municipal, a redução da garantia bancária emitida pelo banco
MillenniumBCP, em nome da empresa TDF – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Imobiliário, S.A, no âmbito do Alvará de Loteamento nº 2/04 – Proc. Nº 114-PL/96 (Req.

92665/09) – Alvará de Loteamento nº 2/04 – Requerente: TDF – Sociedade Gestora
de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A – Redução de Garantia Bancária.

A Câmara Municipal aprovou a alteração à licença de loteamento titulada pelo Alvará nº 10/88
e, em consequência, determinou o aditamento ao respectivo Alvará, bem como a comunicação
dos factos à Conservatória de Registo Predial competente, para efeitos de averbamento – Reg.

8525/87 (Req. 254/11) – Requerente: Hélder do Carmo Maurício Ferreira –
Alteração à licença de loteamento.

A Câmara Municipal aprovou abater ao Património Móvel Municipal, uma plataforma elevatória,
um cilindro compactador e um ciclomotor Piaggio, em virtude da sua inoperabilidade e
impossibilidade de reparação – Abate ao Património Móvel Municipal.

No âmbito da realização da XIX Edição do Torneio Internacional de Basquetebol da Amadora,
foi aprovado pela Câmara Municipal, a minuta do Contrato-Programa a celebrar entre o

Município e o Clube de Basquetebol da Escola Secundária da Amadora, bem como o respectivo

programa, recursos necessários e composição da Comissão Organizadora, para tal atribuindo
uma verba no valor de € 4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros) ao Clube Independente de
Basquetebol da Amadora, entidade responsável pela realização do evento – Torneio
Internacional de Basquetebol da Amadora – TIBA 2011.
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No âmbito da gestão do Fundo de Coesão Social Municipal (Acção nº 53/2011), foi pela
Câmara Municipal aprovado, o projecto de Regulamento Municipal, para atribuição de apoios
sociais a grupos populacionais desfavorecidos, o qual será submetido a discussão pública, por
um período de 30 dias – Fundo para coesão Social Municipal – Regulamento para
atribuição de Apoios Sociais a Grupos desfavorecidos da população.

A Câmara Municipal deliberou rectificar o protocolo a celebrar entre o Município e a Junta de
Freguesia da Falagueira, no âmbito da descentralização de competências na área dos espaços
verdes – Protocolo a celebrar entre o Município e a Junta de Freguesia da Falagueira,

no âmbito da descentralização de competências na área de espaços verdes –
Rectificação.

No âmbito da abertura do Concurso Público “Construir uma Centralidade – Mães D’água –
Execução de Obras de Requalificação da Rua das Mães D’Água”, (Proc. Nº 60/10), foi pela
Câmara Municipal aprovado adjudicar a referida prestação de serviços às empresas “Magoflor –
Jardins do Magoito, Lda.” e “Planinertes, Terraplanagens e Inertes, Lda”, a constituírem-se em

consórcio externo, pelo valor base de € 196.814,48, nos termos do Relatório Final elaborado
pelo Júri do procedimento – Concurso Público “Construir uma Centralidade – Mães
D’água – Execução de Obras de Requalificação da Rua das Mães D’Água” –
Adjudicação.

A Câmara Municipal aprovou proceder à abertura de Concurso Público para execução da
empreitada no âmbito do Reordenamento da Rua Elias Garcia (Proc. Nº 11/11), bem como o

programa e caderno de encargos do concurso e ainda a constituição do Júri e delegação de
competências neste. Foi igualmente aprovada a nomeação do Coordenador de Segurança em
Obra – Concurso Público para Reordenamento da Rua Elias Garcia (Proc. Nº 11/11) –
Execução de Obra – Abertura.

No âmbito de atribuição de comparticipação para a realização de obras de um imóvel, sito na
Estrada da Falagueira, nº 72, Freguesia da Falagueira (Proc. nº 9/05), ao abrigo do Regime
Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados (RECRIA), foi pela
Câmara Municipal aprovada a alteração dos valores de comparticipação – RECRIA – Proc. nº

9/05 – Alteração de Valores.
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recrutamento, em regime de contrato por tempo indeterminado, de um Técnico Superior na
área da Comunicação Social / Comunicação Empresarial – Procedimento Concursal.

A Câmara Municipal aprovou proceder ao lançamento de Concurso Público Internacional, com

publicitação oficial, para a prestação de serviços de Controlo de Pragas Urbanas (Desratização,
Desbaratização

e Desinsectação) no Concelho da Amadora, aprovando

as peças do

procedimento e a composição do Júri, bem como a delegação de competências neste –
Concurso Público Internacional - Abertura

A Câmara Municipal deliberou submeter a Assembleia Municipal, a nomeação da DFK &

Associados, SROC, Lda, para a prestação de serviços de Auditoria Externa e Certificação Legal
de Contas do Município da Amadora – Certificação Legal de Contas do Município –
Nomeação de Auditor Externo.

