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No âmbito da elaboração do Plano de Urbanização da ligação CRIL – EN 117 e Área Envolvente 
(PU), foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a dispensa da elaboração de processo 
de avaliação ambiental estratégica, devendo esta ser publicada no site desta Edilidade para 
conhecimento público, bem como aprovou a remessa da proposta do Plano de Urbanização da 
ligação CRIL – EN 117 e Área Envolvente, à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo, para realização de conferência de serviços – Isenção de 
Elaboração de Relatório de Avaliação Ambiental do Plano de Urbanização da ligação 
CRIL – EN 117 e Área Envolvente. 
 
Foi deliberado pela Câmara Municipal da Amadora aprovar a redução de garantia bancária nº 
125-02-0389045, emitida pelo Banco Comercial Português, para a execução de obras de 
urbanização, no âmbito do alvará de loteamento nº 3/03 – Proc. 183-PL/99 (Req. 
113638/10) – Alvará de Loteamento nº 3/03 – Redução de Garantia Bancária. 
 
Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a transmissão do direito de superfície do lote 
de terreno com o nº 39, sitio na Estrada Militar da Mina – Bairro de Santa Filomena – Mina, por 
doação do superficiário – Transmissão de Direito de Superfície 
 
No âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo 2011, foi pelo Executivo deliberado 
os montantes dos subsídios a atribuir às associações que se candidataram ao programa supra. 
No entanto, e face a um conjunto de contactos entre o Sport Futebol Damaiense e a Câmara 
Municipal, entendeu a referida associação reconsiderar o pedido formulado na sua candidatura, 
reduzindo o seu montante. Nestes termos, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 
anulação da transferência de verba no montante acordado, para o Sport Futebol Damaiense, 
bem como a aprovação da retificação da respetiva minuta do Contrato-Programa de 
desenvolvimento desportivo, no âmbito do PAMA 2011 – Retificação do valor a atribuir e 
da minuta do Contrato-Programa – PAMA 2011 
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Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a atribuição de verba à Federação de 
Ginástica de Portugal, para a realização dos eventos “Gym For Life” e Campeonato de 
Fitness/Hip Hop, a ter lugar no Concelho e neste contexto, foi igualmente aprovada a minuta 
de Contrato-Programa a celebrar com a Federação de Ginástica de Portugal, no âmbito de 
realização dos eventos supra referenciados – Gym For Life e Campeonato de Hip Hop – 
Apoio Financeiro 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou o pagamento da 2ª tranche, correspondente ao mês 
de março, inerente ao Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular 2011-2012, bem 
como a sua descentralização para as Juntas de Freguesia e Agrupamentos de Escolas e 
Associações de Municípios - Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular – Ano 
Letivo 2011/2012 – Pagamento de verba 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a descentralização de verba a atribuir à 
CITEFORMA (Centro de Formação Profissional dos Trabalhadores de Escritório, Comércio, 
Serviços e Novas Tecnologias), no âmbito do Projeto de Qualificação das Respostas Sociais das 
IPSS do Município – Transferência de verba. 
 
No contexto do “Estudo sobre a Segurança Sísmica das Instalações do Edifício da Câmara 
Municipal da Amadora – análise da vulnerabilidade sísmica da estrutura atual”, solicitado por 
esta Edilidade ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), concluiu-se pela 
necessidade imperiosa de proceder a obras de reforço. Neste sentido, foi pela Câmara 
Municipal aprovado, por imperativo legal, emitir parecer prévio vinculativo referente à 
celebração do contrato de aquisição de serviços para a elaboração de Projeto de Reforço 
Estrutural do Edifício dos Paços do Concelho e Edifício adjacente, bem como deliberou proceder 
à abertura de procedimento através de ajuste direto e aprovar as peças do concurso, o convite 
e o caderno de encargos, bem como o júri do procedimento e as suas competências para a 
realização de audiência prévia dos concorrentes, para prestação de esclarecimentos e para 
pronúncia sobre erros e omissões identificados pelos concorrentes. – Abertura de Concurso 
por Ajuste Direto para Elaboração de Projeto de Reforço Estrutural do Edifício dos 
Paços do Concelho e Edifício Adjacente. 
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A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a abertura de procedimento concursal para 
a empreitada nº 6/2012, denominada “Pavilhões Gimnodesportivos nas Escolas Secundárias – 
Pavilhão da EB 2+3 Cardoso Lopes”, o seu Programa e Caderno de Encargos, constituição do 
júri e as delegações de competências no mesmo, bem como nomear o Coordenador de 
Segurança em obra – Concurso Público para a Empreitada nº 6/2012 – Pavilhões 
Gimnodesportivos nas Escolas Secundárias – Pavilhão da E.B. 2+3 Cardoso Lopes – 
Abertura e Nomeação de Coordenador de Segurança em Obra 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado proceder à não adjudicação do Concurso 
Público Internacional para a Aquisição de 5 Mega Trolley Bus, para a Linha de MetroBus da 
Amadora, com fundamento na alteração dos pressupostos da decisão de contratar – Decisão 
de Não Adjudicação 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório Final elaborado pelo júri do Concurso 
Público Para a Demolição de Edifícios Ilegais, empreitada nº 60/11, adjudicando a empreitada 
do aludido procedimento ao concorrente que apresentou a melhor proposta – Concurso 
Público Para Demolição de Edifícios Ilegais – Empreitada nº 60/11 – Adjudicação 
 
No âmbito de procedimento disciplinar, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 
aplicação da pena de despedimento por facto imputável ao trabalhador, a um funcionário desta 
Autarquia, por violação do dever de assiduidade – Procedimento Disciplinar. 
 
No âmbito das comemorações do XXXVIII Aniversário do 25 de Abril, a Câmara Municipal da 
Amadora aprovou o Programa e Orçamento apresentado pela Comissão Municipal constituída 
para o efeito – Comemorações do XXXVIII Aniversário do 25 de Abril – Programa e 
Orçamento. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a transferência de verba, no contexto do 
Acordo Tripartido celebrado entre esta Edilidade, a DGARTES e a Associação Cultural Teatro 
Aloés, para a continuação do desenvolvimento cultural do Concelho, através da promoção e 
divulgação do teatro, junto da comunidade – Transferência de Verba 
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Em face da Candidatura do Cante Alentejano a Património Cultural Imaterial da Humanidade, 
da Unesco, promovida pela Câmara Municipal de Serpa, e tendo esta formalizado um convite à 
maioria dos municípios alentejanos, bem como àqueles onde reside uma comunidade 
alentejana de dimensão significativa, como é o exemplo do Concelho da Amadora, a Câmara 
Municipal da Amadora aprovou reconhecer oficialmente o Cante Alentejano como Património 
Cultural Imaterial de Interesse Municipal, bem como formalizar o seu apoio ao Município de 
Serpa, e dar conhecimento do teor da presente deliberação, à Assembleia Municipal – 
Classificação do Cante Alentejano como Património Cultural Imaterial de Interesse 
Municipal. 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório Final elaborado pelo júri do Concurso 
Público Internacional para Fornecimento de Sacos Plásticos Descartáveis Para Contentores 
Semi-Enterrados, adjudicando o fornecimento do aludido procedimento, ao concorrente que 
apresentou a melhor proposta – Concurso Público Internacional para Fornecimento de 
Sacos Plásticos Descartáveis para Contentores Semi-Enterrados – Adjudicação 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovadas as Normas de Participação na II Exposição 
de Minerais, Gemais e Fósseis, a realizar na Casa Roque Gameiro, encontrando-se prevista a 
sua realização durante os dias 24, 25 e 26 de Fevereiro do corrente – Normas de 
Participação. 
 
Deliberou a Câmara Municipal da Amadora aprovar a ratificação dos atos praticados pelo 
Senhor Vereador António Carixas, através dos despachos por si proferidos a 7 de Dezembro de 
2011 e 17 de Janeiro de 2012, respetivamente – Ratificação 
 
Foi pela Câmara Municipal aprovado proceder à ratificação do ato praticado pelo Senhor 
Presidente, através do qual autorizou a minuta da adenda ao contrato já celebrado no âmbito 
do procedimento para “Aquisição de Combustíveis Rodoviários ao abrigo do Acordo Quadro nº 
02/2008, outorgado com a Agência Nacional de Compras Públicas” – Ratificação 
 


