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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

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

Constituição de Direito de Superfície sobre o Terreno onde se situa o actual Mercado dos Moinhos da 

Funcheira, bem como adjudicar o contrato objecto do aludido procedimento. – Concurso público para 

a Constituição de Direito de Superfície sobre o Terreno onde se Situa o actual Mercado dos 

Moinhos da Funcheira – Adjudicação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder à abertura do Concurso Público Internacional para 

Elaboração do Projecto de Unidade Residencial dos Moinhos da Funcheira, bem como as peças concursais 

do aludido procedimento, constituição do júri e delegar naquele as competências para a realização da 

audiência prévia dos concorrentes, e para a prestação de esclarecimentos ao abrigo do n.º 2 do artigo 

69.º do Código dos Contratos Públicos. – Concurso Público Internacional para Elaboração do 

Projecto de Unidade Residencial dos Moinhos da Funcheira. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar entre o 

Município da Amadora e a AFID – Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa 

Deficiente, no âmbito da gestão da Creche Municipal da Venteira. – Protocolo de Cooperação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou algumas alterações às Grandes Opções do Plano (Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais), bem como ao respectivo Orçamento 

Ordinário, bem como submeter à aprovação da Assembleia Municipal da Amadora a 3.ª Modificação, 

relativa ao Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais - Anos Seguintes, no que 

se reporta à despesa com alguns Projectos. – Modificação às Grandes Opções do Plano (Anos 

Seguintes). 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a atribuição de uma verba para a Associação Coral 

Clave de Sol para a operacionalização do Programa e Actividades de Enriquecimento Curricular 2009-

2010, relativo ao acerto do pagamento da 2.ª tranche. – Programa de Actividades de 

Enriquecimento Curricular 2009 – 2010. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou atribuir uma verba para as associações parceiras no projecto 

Adrenalinas/Intervenção nos Bairros de Realojamento do Casal da Mira, do Casal do Silva e do 

Zambujal, o qual tem como objectivo trabalhar na inserção social das crianças, jovens e idosos, através 

da dinamização de actividades diversificadas a decorrerem nas aludidos Bairros e fora deles. – Projecto 

Adrenalinas. 
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No âmbito do protocolo celebrado entre a Câmara Municipal da Amadora e os Agrupamentos de Escolas 

do Município da Amadora referente à manutenção de pequenas reparações nos Jardins-de-Infância da 

rede pública e Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, foi aprovado transferir uma verba para os 

Agrupamentos de Escolas de Alfornelos, Almeida Garrett, Cardoso Lopes, D. Francisco Manuel de Melo, 

Damaia, Dr. Azevedo Neves, José Cardoso Pires, Miguel Torga, Roque Gameiro, Sophia de Mello Breyner 

Andresen e Mães d`Água. – Agrupamentos de Escolas. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a abertura do Concurso Publico para Reabilitação 

Funcional e Conservação do Edifício Multifamiliar e Comércio, sito na freguesia da Reboleira, bem como 

aprovar as peças do aludido procedimento concursal, designação do júri, e delegar naquele e ao abrigo 

do n.º 1 do artigo 109.º conjugado com o n.º 2 do artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos as 

competências relativas à prestação de esclarecimentos e rectificação das peças do procedimento, bem 

como as referentes aos erros e omissões do caderno de encargos, previstas, respectivamente, nos 

artigos 50.º e 61.º do referido diploma legal e nomear o coordenador de segurança em obra. – 

Concurso Público para a Reabilitação Funcional e Conservação do Edifício Multifamiliar e 

Comércio, sito na freguesia da Reboleira. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização do Campeonato Nacional de Fitness/Hip Hop, a ter 

lugar no Município da Amadora, no dia 9 de Maio do corrente ano, atribuindo para o efeito à Federação 

de Ginástica de Portugal uma verba para apoio às despesas de organização, bem como ceder os apoios 

técnicos e logísticos necessários à realização da aludida iniciativa, cujo objectivo é promover a actividade 

física, a saúde e os estilos de vida activos, combatendo a obesidade e o sedentarismo, contribuindo 

simultaneamente para a prevenção de doenças sociais e de comportamentos desviantes. – Federação 

de Ginástica de Portugal – Campeonato Nacional Fitness/Hip Hop. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas as Normas Regulamentares da XXV Edição do 

Torneio “Cidade da Amadora” em Atletismo e o calendário das provas, bem como a estimativa de custos 

da iniciativa em causa. – XXV Edição do Torneio “Cidade da Amadora” em Atletismo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização do Campo de Férias de Basquetebol da Amadora 

2010, bem como o respectivo programa e estimativa de custos. Foi ainda aprovado atribuir uma verba 

para as entidades envolvidas na iniciativa em causa, a saber, o Clube de Basquetebol da Escola 

Secundária da Amadora e a Escola 2+3 Roque Gameiro, e ceder o apoio técnico e logístico à realização 

da aludida iniciativa. – Campo de Férias de Basquetebol da Amadora 2010. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou declarar a extinção do procedimento relativo à empreitada do 

Pavilhão da E.B.2+3 Almeida Garrett. – Extinção do Procedimento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a adjudicação do Concurso Público para a Empreitada 

do Mercado da Reboleira e Execução de Obras de Remodelação, nos termos do Relatório Final, bem co- 
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mo a nomeação do coordenador de segurança em obra. - Concurso Público para a Empreitada do 

Mercado da Reboleira e Execução de Obras de Remodelação. 

 

No âmbito das candidaturas efectuadas ao MODCOM (Sistema de Incentivos e Projectos de 

Modernização de Comércio), para animação do espaço público nas áreas das Freguesias da Damaia e da 

Venteira, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a atribuição de uma verba para a ACECOA 

(Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora). – ACECOA. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba para os Bombeiros Voluntários da 

Amadora, para a aquisição do equipamento de protecção individual. – Bombeiros Voluntários da 

Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder à abertura do procedimento concursal para 

recrutamento de quatro assistentes operacionais, cumprindo com o disposto no n.º 1 do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro. – Procedimento Concursal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder à abertura do procedimento concursal para 

recrutamento de um chefe dos serviços de administração escolar, cumprindo com o disposto no n.º 1 do 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro. – Procedimento Concursal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a devolução do valor majorado (20% do IMI) sempre 

que o edifício conclua obras de reabilitação até ao mês de pagamento do IMI (30 de Abril), das quais 

resulte um estado de conservação do imóvel, pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da 

intervenção. – Acção de Reabilitação – Devolução da Majoração do IMI. 

 


