
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 4 NOVEMBRO DE 2015 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento do 

realizador de cinema português José Fonseca e Costa, cujo percurso no cinema surge com 

a geração do Cinema Novo, tendo mantido sempre o seu individualismo. 

Da sua obra global, destaca-se o papel decisivo que o cineasta teve, bem como outros do 

seu tempo, tiveram no relançamento do cinema em Portugal. O realizador acreditava no 

cinema para um grande público, tendo em 9 de outubro de 2014, recebido o prémio carreira 

atribuído pela Academia Portuguesa de Cinema. – Voto de Pesar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou nos termos e ao abrigo da alínea b) do n.º 4 e n.º 

5 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, que aprovou o Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), e no âmbito do alvará de loteamento n.º 

2/01 e referente ao processo de loteamento n.º 137-PL/96, a redução/manutenção da 

caução, prestada sob a forma de garantia bancária. 

Foi ainda aprovado notificar o requerente e a Instituição Bancária do teor da presente 

deliberação. – Garantia Bancária. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o projeto de regulamento relativo à 

cedência do direito de superfície de terrenos no loteamento municipal da Avenida Dr. Teófilo 

Carvalho dos Santos, bem como submeter o projeto em causa a audiência escrita dos 

interessados, pelo prazo de 30 dias, nos termos e para os efeitos do disposto, nos n.ºs 1 e 2 

do artigo 100.º do Código do Procedimento Administrativo. 

Foi ainda aprovado, submeter a consulta pública o aludido projeto para recolha de 

sugestões, nos termos e para os efeitos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 101.º do Código 

do Procedimento Administrativo, pelo prazo de 30 dias a contar da publicação do projeto em 

causa. – Audiência dos Interessados. 

 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora e através dos quais, aprovou a adjudicação do concurso público para a 

empreitada destinada à remodelação parcial do Emissário de Queijas, no concelho de 

Oeiras, com inversão do sujeito passivo, para um prazo de execução de 60 (sessenta) dias, 

a nomeação da coordenadora de segurança em fase de obra e diretora de fiscalização de 

obra, a notificação ao adjudicatário, para prestação de competente caução, no valor de 5% 

do valor contratual e a celebração de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 94.º 

do Código dos Contratos Públicos (CCP). - SIMAS - Ratificação de Atos - Concurso 

Público para a Empreitada Destinada à Remodelação Parcial do Emissário de Queijas, 

no Concelho de Oeiras – Adjudicação. 

 

No âmbito do Concurso Público para a Empreitada designada por Urbanização 

Neudel/Damaia-Execução das Obras de Qualificação do Espaço Público em Substituição do 

Urbanizador, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora o Relatório Final, a 

adjudicação do procedimento em causa, bem como 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 referenciado Código. - Concurso Público para a Empreitada 

Designada por Urbanização Neudel/Damaia - Execução das Obras de Qualificação do 

Espaço Público em Substituição do Urbanizador – Adjudicação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Relatório Final relativo ao Concurso 

Público para a Empreitada designada por Corredor Pedonal – Metro Amadora Este/Centro 

da Amadora/Orçamento Participativo 2014 – Execução das Obras, bem como a adjudicação 

do procedimento em causa, bem como 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 

mencionado Código. - Concurso Público para a Empreitada designada por Corredor 

Pedonal – Metro Amadora Este/Centro da Amadora/Orçamento Participativo 2014 – 

Execução das Obras – Adjudicação. 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório Final relativo ao Concurso Público 

para a Empreitada designada por Reordenamento da Av. D. Carlos I e Tratamento 

Paisagístico das Áreas Envolventes, adjudicou o procedimento em causa, bem como 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 mencionado Código. - Concurso 

Público para a Empreitada Designada por Reordenamento da Av. D. Carlos I e 

Tratamento Paisagístico das Áreas Envolventes – Adjudicação. 

 

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

Agrupamentos de Escolas Almeida Garrett, Damaia, Miguel Torga e José Cardoso Pires, ao 

abrigo do Contrato de Execução existente ente o Município da Amadora e o Ministério da 

Educação e Ciência (MEC). - Agrupamentos de Escolas. 

 

No âmbito do Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a seis residentes no 

Município, em situação de comprovada carência económica. - Regulamento Municipal do 

Fundo de Coesão Social. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 11.ª Modificação ao PPI (Plano 

Plurianual de Investimentos) – Anos Seguintes, bem como submeter a aludida Modificação à 

aprovação da Assembleia Municipal. – Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de 

Investimentos) – 11.ª Modificação – Anos Seguintes. 

 

 


