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REUNIÃO DE CÂMARA DE 19 DE MAIO DE 2010 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a ratificação dos despachos proferidos pelo Presidente da 

Câmara, datados de 07.05.10, relativos à substituição do Presidente do Júri e à prorrogação do prazo de 

apresentação de propostas, no âmbito do Concurso Público Internacional para a Prestação de Serviços 

de Elaboração do Plano de Pormenor da Cova da Moura. - Ratificação de Actos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a alteração à Cláusula 6.ª do Acordo Parassocial, 

celebrado entre os Municípios que integram a SIMTEJO e a Adp - Águas de Portugal, em 26.11.01, 

dando conhecimento da presente deliberação à Assembleia Municipal. - Acordo Parassocial - 

Alteração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder à execução das obras de urbanização do 

Alvará de Loteamento n.º 1/2001, em substituição do respectivo titular, nos termos e com os efeitos 

previstos no artigo 84.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 

60/2007, de 4 de Setembro, bem como notificar o aludido titular do Alvará para se pronunciar sobre a 

decisão da Câmara. - Execução das Obras de Urbanização. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou alterar a redacção do n.º 3 e 4 do artigo 18.º e n.º1 do artigo 

21.º do Regimento da Câmara Municipal, nos seguintes termos: 

Artigo 18.º 

3. Em cada reunião pública é reservado um período para intervenção do público, com a duração de uma 

hora, a iniciar após a conclusão dos trabalhos do executivo municipal e com um limite máximo de dez 

inscrições por reunião, quando excedido este limite as inscrições passarão automaticamente pela mesma 

ordem para a reunião pública seguinte. 

4. No período de intervenção do público, será concedida a palavra aos munícipes previamente inscritos, 

pela ordem cronológica da respectiva inscrição, dispondo cada munícipe de 5 minutos para apresentar as 

questões, após o que, a Câmara prestará os esclarecimentos solicitados. 

Artigo 21.º 

1. As reuniões ordinárias são previamente convocadas no inicio de cada ano, mediante publicação de 

edital e com respeito pelo disposto no n.º 3 do Artigo 16.º. – Regimento Municipal – Alteração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o acto praticado pelo Presidente da Câmara e relativo a 

uma Resolução Fundamentada. – Ratificação de Acto. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a substituição do Presidente do Júri do Concurso Público 

Internacional para Aquisição de 5 Mega Trolley Bus, para a linha do Metrobus da Amadora. – Concurso 

Público Internacional para Aquisição de 5 Mega Trolley Bus, para a linha do Metrobus da Ama- 
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dora -  Substituição de Membro do Concurso. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar os resultados transitados até 31 de Dezembro 

de 2008, bem como o resultado líquido do exercício de 2009, e submeter os mesmos à aprovação da 

Assembleia Municipal. – Resultados Transitados. 

 

No âmbito do Concurso Público Internacional para a Elaboração do Projecto da Unidade Residencial dos 

Moinhos da Funcheira, foi pela Câmara Municipal aprovado as rectificações às peças do aludido 

procedimento concursal, bem como a prorrogação do prazo para a apresentação das propostas. - 

Concurso Público Internacional para a Elaboração do Projecto da Unidade Residencial dos 

Moinhos da Funcheira - Rectificação - Prorrogação. 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o abate ao património móvel municipal, de 

equipamento informático, por não se encontrar em condições de funcionamento. - Abate ao 

Património Móvel Municipal. 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o abate ao património móvel municipal, de uma peça 

de mobiliário, por não se encontrar em condições de utilização. - Abate ao Património Móvel 

Municipal. 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o abate ao património móvel municipal, de 

equipamento de cozinha, por não se encontrar em condições de funcionamento. - Abate ao Património 

Móvel Municipal. 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o abate ao património móvel municipal, de uma 

fotocopiadora, por não se encontrar em condições do seu regular funcionamento. - Abate ao 

Património Móvel Municipal. 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o abate ao património móvel municipal, de um fax, por 

não se encontrar em condições de funcionamento. - Abate ao Património Móvel Municipal. 

No âmbito do Projecto Adrenalinas, o qual intervém nos Bairros de Realojamento do Casal da Mira, Casal 

do Silva e Bairro do Zambujal, junto de crianças, jovens e idosos com o objectivo de trabalhar a inserção 

social destes grupos, através da dinamização de actividades diversificadas, que decorrem nos Bairros e 

fora deles, foi pela Câmara Municipal aprovado atribuir uma verba para as associações parceiras no 

aludido Projecto, com o objectivo de implementar, organizar e dinamizar o projecto em causa nas Férias 

de Verão. – Projecto Adrenalinas. 

No âmbito do Protocolo de financiamento do Programa de Acção “Zambujal Melhora!” criado ao abrigo 

de uma parceria entre o Município da Amadora, o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana e a 

Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da Amadora, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovado a alteração ao aludido instrumento jurídico. – Protocolo – Alteração. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir uma verba para a organização promotora do 

voluntariado com actuação no Município da Amadora, e no âmbito do Programa Escolhas IV Geração – 

Projecto A Rodar, permitindo dar continuidade às práticas comunitárias que aproximam os cidadãos em 

torno de causas comuns, solidárias e integradoras do indivíduo na vida colectiva. – Organização 

Promotora de Voluntariado. 

 

No âmbito do Programa de Apoio aos Projectos Sócio Educativos para os anos 2009/2010, 2.ª tranche, 

foi aprovado atribuir uma verba para os Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias, que 

apresentaram candidatura ao aludido Programa. - Programa de Apoio aos Projectos Sócio 

Educativos. 

 

No âmbito do Programa Municipal de Empreendedorismo Social da Amadora, o qual integra os projectos 

Âncora, Incubadora Quick e o Projecto Quem não Arrisca não Petisca, foi aprovado atribuir uma verba 

para a Uniaudax – Centro de Investigação e Apoio ao Empreendedorismo e às Empresas Familiares, para 

comparticipar nas despesas com a selecção e formação do âmbito do objectivo 2, Quem não Arrisca não 

Petisca, 2.ª tranche. – Programa Municipal de Empreendedorismo Social da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a cedência gratuita, pelo período de quatro anos, das lojas 

sitas na Av. Fernando Lopes Graça, n.º 9 A e 9 B, no Bairro Municipal do Casal da Mira à Comunidade 

Cristã do Casal da Mira. A comunidade em causa tem vindo a realizar, um trabalho meritório no 

desenvolvimento de vários projectos sociais, com crianças, jovens e famílias, na freguesia da Brandoa e 

em especial no Bairro do Casal da Mira. – Cedência Gratuita. 

 

No âmbito da utilização dos pavilhões desportivos escolares pelo movimento associativo desportivo do 

Município da Amadora, foi aprovado a atribuição de uma verba para as Escolas do Município que 

disponibilizaram os pavilhões para as sessões de treino e jogos. – Movimento Associativo Desportivo 

do Município da Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município 

da Amadora e a Associação Humanitária “o Vigilante”, no âmbito da residência temporária para Mães 

Adolescentes e da cedência de instalações. – Protocolo de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura dos Concursos Públicos para a reposição de 

pavimentos para os anos 2010/2011 e 2012 para as Zonas Norte, Centro e Sul do Concelho, autorizou a  

respectiva despesa, bem como o Programa e Caderno de Encargos dos procedimentos concursais. Foi 

ainda designado o júri que conduzirá a realização das operações inerentes aos aludidos procedimentos, 

delegar no júri, nos termos do n.º 1 do artigo 109.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 69.º, as 

competências previstas no n.º 3 do artigo 50.º, no n.º 5 do artigo 61.º e no n.º 4 do artigo 64.º, todos 

do Código dos Contratos Públicos, e ainda a competência prevista no n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual redacção. Tendo ainda sido aprovado a nomeação do Coor- 
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denador de Segurança em Obra para os mencionados procedimentos concursais. - Concursos Públicos 

para a Reposição de Pavimentos para os Anos 2010, 2011 e 2012 para as Zonas Norte, Centro 

e Sul do Concelho. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura dos Concursos Públicos para a execução e 

beneficiação da rede de iluminação pública em diversos arruamentos nas Zonas Norte e Sul do 

Concelho, para os anos 2010 a 2013, autorizou a respectiva despesa, bem como o Programa e Caderno 

de Encargos dos procedimentos concursais. Foi ainda designado o júri que conduzirá a realização das 

operações inerentes aos aludidos procedimentos, delegar no júri, nos termos do n.º 1 do artigo 109.º, 

conjugado com o n.º 2 do artigo 69.º, as competências previstas no n.º 3 do artigo 50.º, no n.º 5 do 

artigo 61.º e no n.º 4 do artigo 64.º, todos do Código dos Contratos Públicos, e ainda a competência 

prevista no n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual redacção. 

Tendo ainda sido aprovado a nomeação do Coordenador de Segurança em Obra para os mencionados 

procedimentos concursais. - Concursos Públicos para a Execução e Beneficiação da Rede de 

Iluminação Pública em Diversos Arruamentos nas Zonas Norte e Sul do Concelho para os Anos 

2010 a 2013. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura dos Concursos Públicos para a requalificação de 

espaços urbanos e zonas verdes para os anos 2010 a 2012, nas zonas Norte e Sul do Concelho autorizou 

a respectiva despesa, bem como o Programa e Caderno de Encargos dos procedimentos concursais. Foi 

ainda designado o júri que conduzirá a realização das operações inerentes aos aludidos procedimentos, 

delegar no júri, nos termos do n.º 1 do artigo 109.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 69.º, as 

competências previstas no n.º 3 do artigo 50.º, no n.º 5 do artigo 61.º e no n.º 4 do artigo 64.º, todos 

do Código dos Contratos Públicos, e ainda a competência prevista no n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual redacção. Tendo ainda sido aprovado a nomeação do 

Coordenador de Segurança em Obra para os mencionados procedimentos. - Concursos Públicos para 

a Requalificação de Espaços Urbanos e Zonas Verdes para os Anos 2010 a 2012, nas Zonas 

Norte e Sul do Concelho. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura, no âmbito do eixo prioritário relativo à 

modernização do Parque Escolar, dois procedimentos por Ajuste Directo para a Conservação e 

Beneficiação do Parque Escolar EB1 e Jardim de Infância Santos Matos, e para a EB1 Venteira 1 para a 

Execução de Obras de Conservação e Beneficiação, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 2 

do artigo 1.º, conjugado com o n.º 2 e n.º 4 do artigo 5.º, todos do Decreto-Lei n.º 34/2009, de 6 de 

Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 29/2010, de 1 de Abri, bem como aprovar os convites 

a empresas, designar o júri que conduzirá a realização das operações inerentes aos aludidos 

procedimentos, delegar no aludido júri, nos termos do n.º 1 do artigo 109.º, conjugado com o n.º 2 do 

artigo 69.º, as competências previstas no n.º 3 do artigo 50.º, no n.º 5 do artigo 61.º e no n.º 4 do 

artigo 64.º, todos do Código dos Contratos Públicos, e aprovada a nomeação do Coordenador de 

Segurança em Obra dos mencionados procedimentos. - Ajuste Directo para a Conservação e Benefi- 
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ciação do Parque Escolar EB1 e Jardim-de-Infância Santos Matos – Ajuste Directo para a EB1 

Venteira 1 para a Execução de Obras de Conservação e Beneficiação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras - 

PH +, bem como o respectivo regulamento, o qual tem como objectivo, apoiar a realização de obras de 

recuperação ou beneficiação em edifícios inseridos no parque habitacional privado, que não se 

encontrem em condições de beneficiar de qualquer outro dos programas existentes. - Programa 

Municipal de Apoio à Realização de Obras - PH + . 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a nova Ficha de Avaliação do Nível de Conservação do 

Edifício, em substituição da anterior Ficha de Caracterização do Edifício para efeitos da aplicação do 

previsto no n.º 22, da alínea a) do artigo 71.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro. - Ficha de 

Avaliação do Nível de Conservação do Edifício. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder à abertura do procedimento concursal para 

recrutamento de nove encarregados 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. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder à abertura do procedimento concursal para 

recrutamento de dois 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. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir uma verba para a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários da Amadora, para a reparação do veículo escada. - Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Programa e o Orçamento das iniciativas a realizar no âmbito 

das Comemorações do XXXI Aniversário do Município. - Comemorações do XXXI Aniversário do 

Município. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aceite a doação de um conjunto de livros, objectos e diversos 

documentos de D. Stella Piteira Santos, obras essas que, em conjunto com o acervo de inegável valia, 

doado em 1993, enriquecem o património cultural do Município da Amadora. – Doação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as normas do Concurso Gastronómico da Amadora, 

denominado “Pedro dos Coelhos”, permitindo promover a gastronomia e a dinamização das actividades 

económicas do Município, dos agentes locais relacionados com a restauração. - Concurso 

Gastronómico da Amadora. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura, no âmbito do eixo prioritário relativo à 

modernização do parque escolar, de procedimento por Ajuste Directo para equipamentos na Quinta 

Grande e execução de obras de conservação e beneficiação da EB1/JI, ao abrigo do disposto na alínea a) 

do n.º 1 e n.º 2 do artigo 1.º, conjugado com o n.º 2 e n.º 4 do artigo 5.º, todos do Decreto-Lei n.º 

34/2009, de 6 de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 29/2010, de 1 de Abri, bem como 

aprovar os convites a empresas, designar o júri que conduzirá a realização das operações inerentes ao 

aludido procedimento, delegar no aludido júri, nos termos do n.º 1 do artigo 109.º, conjugado com o n.º 

2 do artigo 69.º, as competências previstas no n.º 3 do artigo 50.º, no n.º 5 do artigo 61.º e no n.º 4 do 

artigo 64.º, todos do Código dos Contratos Públicos, e aprovada a nomeação do Coordenador de 

Segurança em Obra para o mencionado procedimento. - Ajuste Directo para Equipamentos na 

Quinta Grande e Execução de Obras de Conservação e Beneficiação da EB1/JI. 

 

 

 

 


