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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição de uma verba para o Agrupamento de 

Escolas José Cardoso Pires e Agrupamento Sophia de Mello Breyner, referente à eleição do “Melhor 

Stand Amadoraeduca 2011”, com vista ao apetrechamento das escolas com material adequado ao 

desenvolvimento das suas actividades. – Melhor Stand – Amadoraeduca 2011. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização do Projecto Férias na Cidade para o ano 2011, 

designadamente, o programa de ocupação de tempos livres. O projecto em causa é direccionado para 

uma faixa etária entre os 10 e os 17 anos, e realiza-se no mês de Julho de 2011, e tem como objectivo 

promover actividades de ocupação de tempos livres que permitam complementar, de forma lúdica, a 

formação das crianças e jovens, dinamizando o Movimento Associativo Municipal. 

Foi também aprovado a comparticipação das famílias com base nos seus rendimentos, cujos educandos 

pretendam candidatar-se ao referido projecto. Foi ainda aprovado a transferência de uma verba para as 

Associações envolvidas na dinamização da actividade inserida no mencionado projecto. – Projecto 

Férias na Cidade para o ano 2011. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta do Contrato-Programa a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da Amadora E.M, e a 

transferência de uma verba, no âmbito do aludido contrato. A referida empresa municipal tem como 

objectivo o acompanhamento e o apoio a indivíduos no processo de inserção na vida activa, a reinserção 

de públicos menos favorecidos no mercado de trabalho, e também apoiar a criação de micro empresas, 

constituindo o apoio a idosos e carenciados, através da criação de serviços de proximidade. - Contrato-

Programa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura do Procedimento Concursal para Reparação e 

Reabilitação das Fachadas e Coberturas do Edifício Municipal, sito no n.º 3 da Praceta Rogério Paulo, 

Moinhos da Funcheira, na freguesia de São Brás, bem como as respectivas peças concursais. 

Foi ainda aprovado delegar ao abrigo do n.º 1 do artigo 109.º conjugado com o n.º 2 do artigo 69.º do 

Código dos Contratos Públicos, as competências relativas à prestação de esclarecimentos e rectificação 

das peças do procedimento, bem como as referentes aos erros e omissões do caderno de encargos, 

previstas, respectivamente, nos artigos 50.º e 61.º do referido diploma legal, e nomeado o Coordenador 

de Segurança em Obra. - Concurso Público para Reparação e Reabilitação das Fachadas e 

Cobertura do Edifício Municipal, sito no n.º 3 da Praceta Rogério Paulo, Moinhos da Funcheira, 

na freguesia de São Brás – Coordenador de Segurança em Obra. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura do Concurso Público sem Anúncio no JOUE 

para a Conservação de Edifícios Municipais, sitos na Rua Cândido de Oliveira n.º 7, 5 e 3 e Rua Dr. Abel 

Varzim n.º 2, 4 e 6, na freguesia de Alfornelos, bem como as respectivas peças concursais. 

Foi ainda aprovado a designação do júri que conduzirá o aludido procedimento, bem como delegar ao 

abrigo do n.º 1 do artigo 109.º conjugado com o n.º 2 do artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos, 

as competências relativas à prestação de esclarecimentos e rectificação das peças do procedimento, bem 

como as referentes aos erros e omissões do caderno de encargos, previstas, respectivamente, nos 

artigos 50.º e 61.º do aludido diploma legal, e nomeado o Coordenador de Segurança em Obra. – 

Concurso Público sem Anúncio no JOUE para a Conservação de Edifícios Municipais, sitos na 

Rua Cândido de Oliveira n.º 7, 5 e 3 e Rua Dr. Abel Varzim n.º 2, 4 e 6, na freguesia de 

Alfornelos – Coordenador de Segurança em Obra. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para a Santa Casa da 

Misericórdia da Amadora, atendendo que aquela Instituição está a construir uma unidade de cuidados 

continuados de longa duração, com 30 camas e está localizada na freguesia da Buraca. – Santa Casa 

da Misericórdia da Amadora. – Apoio. 

 
Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir um apoio financeiro às Instituições (AJPAS, 

Associação Raízes e Cooperactiva) que têm como objectivo, implementar, organizar e dinamizar o 

Projecto Adrenalinas, no âmbito das Férias de Verão, intervindo dentro e fora dos Bairros de 

Realojamento do Casal da Mira, do Casal do Silva e Zambujal. – Projecto Adrenalinas. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório Final, através do qual é proposto a adjudicação do 

Concurso Público para a Empreitada de Execução das Obras para a Realização do Festival Internacional 

de Banda Desenhada. 

Foi ainda aprovado que em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação 

previstas no Código dos Contratos Públicos, a adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar 

subsequente(s), nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 

do artigo 93.º e n.º 2 do artigo 105.º, todos do aludido diploma legal. – Empreitada de Execução das 

Obras para a Realização do Festival Internacional de Banda Desenhada – Adjudicação. 

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 294.º do Código dos Contratos Públicos, foi aprovado a substituição da 

caução prestada pelo co-contratante, no âmbito do contrato de Empreitada para a Conservação e 

Beneficiação do Parque Escolar Municipal de Obras Diversas de Carpintaria. 

Foi ainda aprovado a libertação da garantia bancária e a minuta do aditamento ao contrato da aludida 

empreitada. – Contrato de Empreitada para a Conservação e Beneficiação do Parque Escolar 

Municipal de Obras Diversas de Carpintaria – Libertação de Garantia Bancária – Minuta de 

Aditamento ao Contrato. 
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Nos termos do n.º 1 do artigo 294.º do Código dos Contratos Públicos, foi aprovado a substituição da 

caução prestada pelo co-contratante, no âmbito do Contrato de Empreitada para a Conservação e 

Beneficiação do Parque Escolar Municipal de Obras Diversas de Impermeabilização e Pintura. 

Foi ainda aprovado a libertação da garantia bancária e a minuta do aditamento ao contrato da aludida 

empreitada. – Contrato de Empreitada para a Conservação e Beneficiação do Parque Escolar 

Municipal de Obras Diversas de Impermeabilização e Pintura – Libertação de Garantia 

Bancária – Minuta de Aditamento ao Contrato. 

 

No âmbito do Concurso Público para Construir uma Centralidade das Mães d´Água e Execução de Obras 

de Requalificação da Rua Mães d´Água, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a respectiva 

minuta do contrato. – Concurso Público para Construir uma Centralidade das Mães d´Água e 

Execução de Obras de Requalificação da Rua Mães d´Água – Minuta do Contrato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a Adenda ao Programa das Comemorações do XXXII 

Aniversário do Município da Amadora, atendendo à necessidade de incluir a programação desportiva e 

uma iniciativa relevante na área da responsabilidade social, que decorrerá durante o mês de Setembro. 

– Programa das Comemorações do XXXII Aniversário do Município da Amadora. – Adenda. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a rectificação ao ponto 4 da Proposta n.º 149/2011, 

aprovada na Reunião de Câmara de 18 de Maio do corrente ano. – Rectificação de Proposta. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, homenageou o Clube de Natação da Amadora e, simultaneamente os 

seus campeões da época 2010/2011, como forma de reconhecimento pela excelente época desportiva e 

por elevar o nome da cidade da Amadora. – Homenagem. 

 


