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REUNIÃO DE CÂMARA DE 18 DE ABRIL DE 2012 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado a designação para membro do Conselho de 

Administração da Sanest – Saneamento da Costa do Estoril, S.A., a Senhora Ana Carla Carvalho 

Venâncio. – Representante na SANEST. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, aprovou a designação do terceiro representante do Município, nos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), o Senhor Armando Jorge Paulino Domingos. – 

Representante nos SMAS. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado, nos termos do artigo 64.º, n.º 2, alínea f) e n.º 7, 

alínea b) da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, e do artigo 24.º, alínea d) da Lei 

n.º 159/99, de 14 de setembro, a atualização geral das rendas dos fogos municipais, tanto do regime da 

renda apoiada, como no regime da renda social, calculados de acordo com o Decreto-Lei n.º 166/93, de 

7 de maio. 

A aludida atualização será feita em duas fases, a primeira fase será efetuada nos fogos do Casal da 

Boba, Casal do Silva, Coopalme e Dispersos em maio de 2012, a segunda fase será efetuada nos fogos 

do Casal da Mira e Zambujal em junho de 2012. Foi ainda aprovado que a renda técnica será aplicada 

aos agregados que, após a notificação, não tenham procedido à entrega dos documentos solicitados. – 

Atualização Geral de Rendas do Parque Habitacional Municipal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 5.ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano de 

Atividades Municipais) – Anos Seguintes, bem como submeter a referida Modificação à aprovação da 

Assembleia Municipal. – Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano de Atividades 

Municipais) – Anos Seguintes. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado emitir parecer prévio vinculativo à celebração de 

contrato de aquisição de serviços de Ensino do Inglês para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, ao 

abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 e 8 do artigo 26.º da Lei do Orçamento do Estado de 2012. 

Foi aprovado proceder à abertura do Concurso Público Internacional, para a Prestação de Serviços de 

Ensino do Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos), ao abrigo do disposto na alínea 

b) do n.º1, do artigo 16.º,e na alínea b) do n.º 1, do artigo 20.º, e artigo 130.º do Código dos Contratos 

Públicos. 

Foram ainda aprovados as peças do aludido procedimento concursal, nomeadamente o programa e 

respetivo caderno de encargos, nos termos do disposto na alínea b), do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do 

Código dos Contratos Públicos. 

Por último foi aprovado a composição do Júri, ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º, bem como delegar no 

Júri ao abrigo do n.º 2 do artigo 69.º, algumas competências, a saber, responder a todos os pedidos de  
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esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento, decidir 

sobre a retificação de erros ou omissões das peças do procedimento, pronunciar-se sobre a aceitação ou 

rejeição de erros e omissões identificadas pelos interessados e por último decidir da classificação de 

documentos das propostas. - Concurso Público Internacional, para a Prestação de Serviços de 

Ensino do Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos) – Abertura. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal para 

Atribuição de Apoios Sociais a Grupos Desfavorecidos da População, e através do Fundo de Coesão 

Social Municipal, a atribuição de uma verba para a prestação de apoio económico a uma utente. – 

Regulamento Municipal. 

 

No âmbito do Programa de Enriquecimento Curricular para 2011/2012, foi aprovado a atribuição da 3.ª 

tranche, para os parceiros responsáveis pela implementação de atividades do aludido Programa. – 

Programa de Enriquecimento Curricular para 2011/2012. 

 

Relativamente ao Projeto Mobilidade e Acessibilidade e Eliminação de Barreiras, e no âmbito do 

protocolo celebrado com a Santa Casa da Misericórdia, foi aprovado a atribuição de uma verba para a 

referenciada entidade, com vista à execução de obras de adaptação e eliminação de barreiras no ano de 

2012. – Projeto Mobilidade e Acessibilidade – Eliminação de Barreiras. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização dos eventos “Roteiro 25 de Abril” e “Open da BTT 

da Amadora”, atribuindo para o efeito, ao Grupo de Cicloturismo da Amadora uma verba, para apoio às 

despesas de organização e ceder os apoios técnicos e logísticos necessários à realização da mencionada 

iniciativa. 

A iniciativa em causa, inicia-se com um passeio de bicicleta informal e não competitivo, aberto a todos 

os interessados, e realiza-se com a partida dos participantes no Parque Central da Amadora pelas 

10h15m. 

Foi ainda aprovado a minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, a celebrar entre o 

Município da Amadora e o Grupo de Cicloturismo Estrelas da Amadora, no âmbito da realização das 

aludidas iniciativas. – “Roteiro 25 de Abril” – “Open de BTT da Amadora” – Minuta do Contrato 

Programa. 

 

No âmbito do Concurso Público para a Empreitada de Reposição de Pavimentos 2012/2013/2014, na 

Zona Centro, foi aprovado o Relatório Final elaborado pelo Júri do aludido procedimento, e adjudicado o 

referido Concurso Público. 

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

prevista 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 Código dos Contratos Públicos. – Concurso Público  
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para a Empreitada de Reposição de Pavimentos 2012/2013/2014 da Zona Centro – 

Adjudicação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado a comparticipação das obras no âmbito do Programa 

PH+, requerida pelo Senhor Eduardo Gouveia, na qualidade de Administrador do imóvel, sito na Rua 

Afonso de Albuquerque, n.º 48, na freguesia da Venteira, na Amadora. – PH+ - Proc. n.º 2/12. 

 

No âmbito da necessidade de aquisição de fogos para realojamento, foi pela Câmara Municipal da 

Amadora aprovado a aquisição de três fogos, dois de tipologia T2, na freguesia da Brandoa, e um de 

tipologia T3, na freguesia da Reboleira. – Fogos para Realojamento – Aquisição. 


