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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar um voto de pesar pelo falecimento da 
cantora Cesária Évora, a “Rainha da Morna”, tendo esta em 2004 conquistado um Grammy 
Award na categoria de Melhor Álbum de World Music Comtemporânea e sido distinguida em 
2009, pelo Presidente da República Francesa, Nicolas Sarkozy, com a medalha da Legião de 
Honra. Nas palavras do nosso Presidente da República, Dr. Aníbal Cavaco Silva “foi uma artista 
singular, que tão bem soube exprimir a cultura e tradição musical da sua terra, muito para 
além das fronteiras da Língua Portuguesa”. Foi ainda aprovado endereçar o presente voto de 
pesar aprovado à Embaixada de Cabo Verde, bem como considerar o seu nome no plano 
toponímico da Cidade. – Voto de Pesar. 
 
Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, um voto de pesar pelo falecimento de Václav 
Havel, homem da cultura e arte, cuja Revolução de Veludo de 1989 o levou à presidência da 
Checoslováquia e após a divisão do país em 1993, foi eleito presidente da recém-criada 
República Checa, cargo que exerceu até 2003. Verdadeiro defensor da Democracia, foi na 
opinião do Dr. Mário Soares, “um grande homem da liberdade e da Europa, considerado uma 
das personalidades mais importantes do século passado”. Foi aprovado igualmente endereçar 
o voto de pesar aprovado à Embaixada da República Checa. – Voto de Pesar. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada uma alteração à licença do Alvará de 
Loteamento nº 1/2004 (Lotes 16 e 17), sito na freguesia da Venteira, consubstanciando-se na 
rectificação das áreas de cedência. – Processo n.º 152-PL/95 (Req. 176631/10) – 
Requerente: Jaime Gomes Duarte Investimentos Imobiliários, Lda – Alvará de 
Loteamento nº 1/2004. 
 
No âmbito do protocolo celebrado entre o Alto Comissariado para a Emigração e Diálogo 
Intercultural, I.P, e “A Partilha” – Associação de Moradores do Bairro do Zambujal e por forma 
a assegurar a continuidade da actividade do Mediador Municipal, foi pela Câmara Municipal da 
Amadora aprovada a transferência da 2ª tranche, correspondente à comparticipação do 
vencimento do Mediador Municipal, à “A Partilha” – Associação de Moradores do Bairro do 
Zambujal – Projecto-Piloto Mediadores Municipais – Pagamento da 2ª Tranche. 
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Ao abrigo dos Protocolos de Colaboração celebrados entre esta Edilidade e Instituições 
Particulares de Solidariedade Social do Município, com equipamentos sociais em construção, 
apoiados por programas de financiamento nacionais e comunitários, foi pela Câmara Municipal 
aprovada a transferência da 2ª tranche para o CEBESA – Centro de Bem Estar Social da 
Amadora, no âmbito da construção da creche – Programa de Apoio à Construção de 
Equipamentos Sociais – CEBESA – Transferência da 2ª tranche. 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura do Concurso Público para a Elaboração do 
Projecto e Execução de Obras de Requalificação do Largo Ana de Castro Osório, decidido no 
âmbito do Orçamento Participativo. Foram ainda aprovados os respectivos Programa e 
Caderno de Encargos, bem como a composição do Júri – Concurso Público para a 
Elaboração de Projecto e Execução de Obras de Requalificação do Largo Ana de 
Castro Osório. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a intenção de não adjudicação, no âmbito do 
Concurso Público Internacional para a Aquisição de 5 Mega Trolleys Bus, para a Linha do Metro 
Ligeiro de Superfície / Metrobus, da Amadora – Intenção de Não Adjudicação. 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou a celebração das minutas de protocolo de delegação 
de competências, em matéria de reparação de pavimento em calçada, com as Juntas de 
Freguesia da Venda Nova, Venteira, São Brás, Mina, Falagueira, Alfragide, Damaia, Alfornelos, 
Brandoa, Buraca e Reboleira, bem como submeter esta delegação de competências à 
autorização da Assembleia Municipal – Protocolos a celebrar entre o Município e as suas 
Juntas de Freguesia, no âmbito da descentralização de competências em matéria de 
reparação de pavimento em calçada. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou comparticipar as obras, no âmbito do programa 
PH+, requerida pelo Sr. Lino Correia Quintas, na qualidade de administrador do imóvel, sito na 
Rua Duarte Pacheco Pereira, nº 71, na freguesia da Damaia – PH + - Processo nº 4/11 
 
No âmbito do contrato de comodato celebrado entre a Câmara Municipal da Amadora e a Junta 
de Freguesia de Alfornelos, referente às instalações municipais sitas no Largo João das Regras, 
foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta da 1ª adenda ao contrato supra 
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mencionado, cujo objecto é aplicar fim diverso a que o imóvel se destinava – Contrato de 
Comodato – Adenda  
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta do contrato, no âmbito da 
adjudicação da empreitada nº 11/11 e referente ao Concurso “Reordenamento da Rua Elias 
Garcia – Execução de Obras” – Aprovação de minuta de contrato. 
 
Na sequência da adjudicação do “Concurso Público Internacional para a Prestação de Serviços 
de Limpeza em Diversas Instalações Municipais”, outorgado com CONFORLIMPA (TEJO) – 
MULTISERVIÇOS, S.A, a Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de contrato a 
celebrar com a entidade adjudicatária. - Concurso Público Internacional para a Prestação 
de Serviços de Limpeza em Diversas Instalações Municipais”, outorgado com 
CONFORLIMPA (TEJO) – MULTISERVIÇOS, S.A – Aprovação de minuta de contrato. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a rectificação do valor do apoio financeiro a 
atribuir ao Desportivo Operário Rangel e inerente à organização da 37ª Edição da Corrida de 
São Silvestre da Amadora – 37ª Edição da Corrida de São Silvestre da Amadora - 
Rectificação. 
 


