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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado fixar a remuneração a pagar ao elemento externo do 

júri, dos procedimentos concursais para cargos dirigentes, não vinculado à Administração Pública, num 

montante equivalente a 25% do índice 100 da escala salarial das carreiras do regime geral, para cada 

sessão em que o júri em causa esteja presente. – Procedimentos Concursais – Remuneração dos 

Elementos do Júri. 

 

No âmbito do previsto nos n.º s 4, 5 e 8 do artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro, foi 

pela Câmara Municipal da Amadora aprovado conceder parecer genérico favorável à celebração ou à 

renovação de contratos de aquisição de serviços, de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012, nos 

contratos celebrados ou renovados ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e n.º 4 do 

Código dos Contratos Públicos e nos Contratos de Aquisição de Serviços celebrados ao abrigo dos artigos 

24.º e 27.º do Código dos Contratos Públicos. 

Foi ainda aprovado atribuir competência ao Departamento Financeiro para verificar os requisitos do 

parecer genérico favorável, bem como a lista dos contratos de aquisição de serviços celebrados ou 

renovados ao abrigo do parecer genérico, que sejam objeto de comunicação ao Executivo Municipal até 

31 de Janeiro de 2013. Parecer Genérico Vinculativo. 

 

No âmbito da empreitada para Conservação de Edifícios Municipais sitos na Rua Cândido Oliveira n.º 7, 5 

e 3 e Rua Abel Varzim n.º 2, 4 e 6, na freguesia de Alfornelos, foi aprovado pela Câmara Municipal da 

Amadora a minuta do contrato da referida empreitada, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos. – Minuta de Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir uma verba para a coordenação pedagógica e 

artística para o desenvolvimento e operacionalização de ações de integração com a comunidade e 

workshops/estágios, para a Associação de Amigos da Escola de Música do Conservatório Nacional, de 

forma a assegurar o funcionamento do Projeto Orquestra Geração do Núcleo da Boba, durante o ano de 

2012. - Projeto Orquestra Geração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba para os Agrupamentos de Escolas e 

Escolas Secundárias, que apresentaram candidaturas ao Programa de Apoio aos Projetos Sócio-

Educativos para o Ano Letivo de 2011/2012, para a 1.ª Tranche. O programa em causa tem como 

objetivo primordial potenciar a melhoria na qualidade das aprendizagens em prol do sucesso educativo. - 

Programa de Apoio aos Projetos Sócio-Educativos. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder à abertura de Concurso Público para a 

Iluminação Pública 2012/2014, e Execução e Beneficiação da Rede de Iluminação Pública em Diversos 

Arruamentos na Zona Norte e Zona Sul, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos 

Contratos Públicos, autorizando a respetiva despesa, bem como o Programa de Concurso Público e o 

Caderno de Encargos. 

Foi ainda aprovado designar, ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, o Júri 

que conduzirá a realização das operações inerentes ao presente procedimento, bem como delegar no 

júri, nos termos do n.º 1 do artigo 109.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 69.º, as competências 

previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 50.º, no n.º 5 do artigo 61.º e n.º 4 do artigo 64.º, todos do Código 

dos Contratos Públicos. 

Por último, foi aprovado a nomeação do Coordenador de Segurança em Obra, no âmbito do aludido 

procedimento concursal. - Concurso Público para a Iluminação Pública 2012/2014 e Execução e 

Beneficiação da Rede de Iluminação Pública em Diversos Arruamentos na Zona Norte e Zona 

Sul. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a constituição da Comissão Municipal para encabeçar as 

comemorações do XXXVIII Aniversário do 25 de Abril, integrada pelo Presidente da Câmara, e um 

Vereador de cada força política representada nesta Edilidade. 

Foi ainda aprovado endereçar o convite para participar na aludida Comissão ao Presidente da Assembleia 

Municipal, a um membro de cada força política representada naquele Órgão Municipal, e aos Presidentes 

de Junta de Freguesia. 

Por último, foi aprovado a constituição de um grupo de trabalho, que colaborará com a referida 

Comissão, o qual será composto por alguns técnicos da Câmara Municipal. - Comemorações do 

XXXVIII Aniversário do 25 de Abril. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 2.ª Modificação ao Orçamento de Despesa, PPI (Plano 

Plurianual de Investimentos) e PAM (Plano de Atividades Municipais). – Grandes Opções do Plano 

(Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento de 

Despesa. 


