
 

 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 13 DE JANEIRO DE 201 6 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar um Voto de Pesar pelo falecimento de Eduardo 

Leite, artista plástico, falecido na Amadora, no dia 19 de dezembro de 2015, considerado um dos melhores 

azulejistas e restaurador de azulejos do país. Dos seus trabalhos, destacam-se as intervenções no Mosteiro 

dos Jerónimos, no Palácio de Belém, no palácio dos Duques de Palmela, na Igreja de Santo António, na 

Embaixada dos Estados Unidos da América, na Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, na 

Igreja de Colares, no Museu Nacional do Azulejo, no Palácio de Queluz e no Colégio Militar. 

Eduardo Leite tinha um relacionamento afetivo com a Amadora, tendo colaborado em diversas iniciativas 

culturais organizadas no território, existindo, na Casa Aprígio Gomes e na Casa Roque Gameiro, painéis da 

sua autoria, a destacar a “A História da Amadora”, “A Inauguração da Mina de Cardoso Lopes” e “História 

da Reboleira”.  

Foi ainda aprovado endereçar à família enlutada, o Voto de Pesar. – Voto de Pesar 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar dois despachos proferidos pela Presidente da Câmara, 

através dos quais autorizou respetivamente, a 13ª e a 14ª alteração às Grandes Opções do Plano (Plano de 

Atividades Municipais) e Orçamento Ordinário de 2015 – Grandes Opções do Plano e Orçamento 

Ordinário de 2015 – 13ª e 14ª Modificações - Ratifi cação. 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a constituição de fundos de maneio para o ano de 2016, a 

atribuir aos diversos serviços municipais, para fazer face ao pagamento de despesas urgentes e inadiáveis 

– Fundos de Maneio para 2016 

 

 

 



 

 

 

 

No âmbito do concurso público com publicação no JOUE para a prestação de serviços de seguros do 

Município, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o relatório final, e tendo por base a exclusão de 

todos os concorrentes que apresentaram propostas, foi não adjudicado o aludido procedimento e revogada 

a decisão de contratar, com a notificação a todos os interessados – Procedimento Concursal – Não 

Adjudicação – Revogação da Decisão de Contratar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora nomeou, no contexto da tramitação do concurso público para execução da 

obra de construção do refeitório e cozinha (Empreitada nº 17/2015), o coordenador de segurança em fase 

de obra – Procedimento Concursal – Nomeação de Coordenador de  Segurança em Fase de Obra. 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a abertura do concurso público para o parque desportivo 

e cultural da Boba – Execução da Obra (Empreitada nº 1/2016), bem como foram aprovadas as suas peças 

concursais, designado o júri do aludido procedimento com a delegação neste das competências previstas 

nos nº 2 e 3 do artigo 50º, nº 4 do artigo 64º e nºs 6 e 7 do artigo 133º, todos do Código dos Contratos 

Públicos e nomeada a coordenadora de segurança em fase de obra – Procedimento Concursal – 

Abertura 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou indeferir os pedidos de indemnização, requeridos por três 

munícipes, sendo dois por danos nas viaturas e um por danos decorrentes de queda em passeio – Pedidos 

de Indemnização – Indeferimento 

 

Para promoção da saúde, de estilos de vida saudáveis e de prevenção da diabetes, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora deliberado aderir ao Projeto Desafio Gulbenkian “Não à Diabetes”, através da 

celebração de um protocolo de cooperação com a Fundação Calouste Gulbenkian e com a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses - Projeto Desafio Gulbenkian “Não à Diabetes” – Proto colo de 

Colaboração 

 

 

 



 

 

 

 

Tendo por objetivo, premiar as empresas com sede ou intervenção no Concelho, que se tenham destacado 

pelo seu trabalho de responsabilidade social junto da comunidade, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovada a criação da distinção municipal “Empresa Solidária” – Distinção Municipal “Empresa 

Solidária”  

 

No âmbito dos concursos públicos para requalificação de pavimento 2016/2017, zonas norte, centro e sul 

(Empreitadas nºs 35/2015, 36/2015 e 37/2015), foram pela Câmara Municipal aprovadas as minutas de 

contrato a celebrar com as respetivas entidades adjudicatárias – Procedimentos Concursais – Minutas de 

Contratos 

 

 

 

 

 

 

 

 


