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REUNIÃO DE CÂMARA DE 4 DE JUNHO DE 2008 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora, deliberou não exercer o direito de preferência na venda do 

prédio, sito na Rua Vice Almirante Azevedo Coutinho, na freguesia da Falagueira – Venda Nova, 

propriedade da Bombardier Transportation Portugal, S.A. – Direito de Preferência. 

 

Aprovadas as alterações à licença do alvará de loteamento n.º10/88, referente ao Lote 35, sito na 

freguesia de São Brás, consubstanciando-se aquelas na criação de uma cave para estacionamento 

coberto de utilização do condomínio. – Alteração da Licença de Alvará. 

 

No âmbito do Concurso Público Internacional para fornecimento de géneros alimentícios e bebidas, 

constituído por 11 lotes, foi adjudicada a prestação de serviços para o Lote 10, com base no 

relatório da apreciação do mérito das propostas e relatório final do júri, bem como a minuta do 

contrato do fornecimento em causa, e condições de vigência e renovação do contrato em causa. – 

Concurso Público Internacional para Fornecimento de Géneros Alimentícios e Bebidas 

por Lotes. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder uma alteração ao protocolo de 

colaboração celebrado entre o Município e a Associação Recomeço e o Hospital Fernando da 

Fonseca e revogar a alteração aprovada em 27.07.2005, tendo aquele instrumento jurídico por 

objectivo a intervenção articulada de apoio social e dos cuidados de saúde continuadas dirigidas às 

pessoas em situações de dependência por doença do foro mental ou psiquiátrico, no âmbito da 

unidade de vida protegida e do fórum sócio, ocupacional. – Protocolo de Colaboração – 

Alteração. 

 

No âmbito do Projecto Equal Oportunidades, o qual se ocupa das medidas de prevenção e combate 

ao desemprego, do desenvolvimento de recursos humanos e promoção da igualdade de 

oportunidade para todos, no acesso ao mercado de trabalho, foi aprovado atribuir uma verba para 

a Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da Amadora, para a execução das actividades 

integradas no aludido projecto e referente aos meses de Janeiro a Junho do corrente ano. – 

Projecto Equal Oportunidades. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora e no âmbito do Protocolo da Manutenção e Pequenas 

Reparações nos Jardins-de-Infância da Rede Pública e Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, foi 

aprovado atribuir uma verba para o Agrupamento de Escolas de Alfornelos, no sentido de procede- 
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rem a alterações nos edifícios de Plano Centenário, na perspectiva de aumentar as áreas de 

actividades. – Protocolo da Manutenção e Pequenas Reparações. 

 

Aprovado o Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo de 2008/2009, o qual visa apoiar os 

alunos de Ensino Básico e Secundário, no âmbito da acção social escolar, na utilização de serviço 

de transporte entre o local da residência e o estabelecimento de ensino que frequentam. – Transportes 

Escolares. 

 

Foi aprovado proceder à abertura do Concurso Público para construção da creche e construção de 

Jardim de Infância da Falagueira, e aprovadas as respectivas peças do concurso, constituição das 

comissões da abertura e análise das propostas, plano de segurança e saúde com nomeação do seu 

coordenador, bem como solicitar à Assembleia Municipal autorização para o reforço da verba 

referente ao aludido procedimento e constante da 6.ª Modificação ao Plano Plurianual de 

Investimento, para o ano seguinte. – Concurso Público para Construção da Creche e Jardim 

de Infância da Falagueira. 

 

Relativamente à empreitada de concepção/construção da ampliação do cemitério municipal, foi 

aprovada a substituição do Sr. Dr. Carlos Costa pela Sra. Eng.ª Susana Cana Verde das Dores, 

como coordenadora de segurança em obra. – Empreitada de Concepção/Construção da 

Ampliação do Cemitério Municipal. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora abater o património móvel municipal diverso 

equipamento informático. – Abate de Equipamento. 

 

No âmbito do regime excepcional de apoio à reabilitação urbana, criada pela Lei do Orçamento do 

Estado, que se consubstancia em benefícios fiscais aos particulares proprietários de imóveis que 

realizam obras de reabilitação, foram consideradas seis áreas de reabilitação urbana, a saber, 

Avenida General Humberto Delgado, Venteira - Zona Central, Falagueira, Av. D. José I, Av. D. 

João V e Envolvente do Parque Aventura, as quais foram objecto de parecer favorável por parte do 

Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana e remetidas à Assembleia Municipal, para que as 

aludidas áreas sejam consideradas áreas de reabilitação urbana. – Áreas de Reabilitação 

Urbana – Após Parecer do IHRU. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo de colaboração, a celebrar 

entre o Município da Amadora e a Valorsul – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos da 

área Metropolitana de Lisboa (Norte), S.A., cujo objectivo é proceder à realização de um projecto 

de florestação na freguesia de São Brás, devendo para o efeito ser adaptadas medidas que contri- 
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buam para a diminuição das emissões de CO2 da atmosfera, e remeter à Assembleia Municipal 

para a competente aprovação. – Protocolo de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora rectificou os pontos 2.3 e 16.5 dos programas dos seguintes 

concursos: ● Reposição de pavimentos 2008/2009 das Zonas Centro e Sul; 

● Praceta da Cooperativa Tempo Novo, elaboração do projecto de qualificação e execução da obra; 

● Execução de sinalização rodoviária horizontal no concelho da Amadora; 

● Requalificação de espaços verdes e zonas verdes das Zonas Norte e Sul do concelho; 

● Requalificação das fachadas do edifício dos Paços do Concelho do Município; 

● Demolição de construções desocupadas no concelho; 

● Demolição de edifícios e outras construções em vários locais do concelho; 

● Execução de rede de iluminação pública em diversos arruamentos da Zona Sul. 

Sendo para os dois últimos concursos prorrogado o prazo da apresentação das propostas. – 

Concursos Públicos – Rectificação do Programa de Concurso e Prorrogação do Prazo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi rectificado o ponto 16.5 do programa do concurso limitado 

sem publicação de anúncio relativo à impermeabilização de terraços e reparação de paredes e 

muretes dos Recreios da Amadora. – Concurso Público – Rectificação do Programa de 

Concurso. 


