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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado um voto de pesar pelo falecimento de Jaime Alberto 
Gonçalves das Neves. Militar Português interveniente na Revolução dos Cravos e nas ações 
subsequentes, foi a 13 de julho de 1995 agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem Militar da 
Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, pelo então Presidente da República Mário Soares. Após 
proposta do exército e por sugestão do Dr. Ramalho Eanes, foi promovido a Major-General, em 2009, 
pelo Presidente da República, Dr. Aníbal Cavaco silva. 
Faleceu a 27 de janeiro de 2013, no Hospital Militar de Lisboa, com 76 anos. 
Neste contexto, a Câmara Municipal da Amadora aprovou também endereçar à família enlutada o 
presente voto de pesar – Voto de Pesar 
 
A Câmara Municipal da Amadora, no âmbito da sua política de realojamento, que se pauta pela atribuição 
de habitação condigna, integrando os agregados familiares no tecido social urbano, resolvendo desta 
forma, vários problemas sociais, deliberou proceder à aquisição de nove fogos, sendo cinco fogos de 
tipologia T1, sitos em Queluz, Rio de Mouro, Algueirão, Massamá e Reboleira e quatro fogos de tipologia 
T2, sitos em São Brás, Mina e Falagueira – Aquisição de Fogos para Realojamento. 
 
Ao abrigo do disposto nos nºs 4, 5 e 10 do artigo 75º da Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro, que 
aprovou o Orçamento de Estado para 2013, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado conceder 
parecer genérico favorável à celebração ou à renovação de contratos de aquisição de serviços, de 2 de 
janeiro a 31 de dezembro de 2013, nos casos de contratos celebrados ou renovados ao abrigo do 
disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 20º e nos contratos de aquisição de serviços celebrados ou 
renovados ao abrigo dos artigos 24º e 27º do Código dos Contratos Públicos. 
No âmbito da concessão do referido parecer, foi ainda aprovado atribuir competência ao Departamento 
Financeiro para verificação dos respetivos requisitos, devendo a lista de contratos de aquisição de 
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serviços celebrados ou renovados ao abrigo do parecer genérico, ser objeto de comunicação ao Executivo 
Municipal até 31 de janeiro de 2014 – Parecer Genérico Favorável. 
 
No contexto do Regulamento Municipal para a atribuição de apoios sociais a grupos desfavorecidos da 
população – Fundo de Coesão Social Municipal - foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 
concessão de três apoios económicos – Fundo de Coesão Social Municipal. 
 
No âmbito do protocolo celebrado entre o Município, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 
Intercultural, I.P. e a Associação de Moradores do Bairro do Zambujal “A Partilha”, e na sequência do 
aditamento ao mesmo, para continuidade do projeto em causa, foi aprovado atribuir a verba 
correspondente à comparticipação do Município no tocante ao mediador municipal que intervém no 
Projeto-piloto Mediadores Municipais do ACIDI e referente aos meses de fevereiro e março de 2013. – 
Projeto-piloto Mediadores Municipais – Comparticipação do Vencimento do Mediador Municipal 
– 3.ª Tranche. 
 
Na sequência da adjudicação da empreitada nº36/2012, denominada por “Creche da Atalaia – Execução 
de Obras de Construção”, a Câmara Municipal da Amadora aprovou o respetivo Plano de Segurança e 
Saúde em Obra, apresentado pela entidade adjudicatária – Aprovação do Plano de Segurança e 
Saúde em Obra. 
 
 
  
 


