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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado abater ao Património Móvel Municipal, uma 

fotocopiadora, em virtude de não ser possível a sua reparação. – Abate ao Património Móvel 

Municipal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a substituição da caução prestada pelo co-contratante no 

âmbito do Contrato de Empreitada para Requalificação e Conservação do Edifício Municipal, sito na 

Avenida D. José, n.º 65, na freguesia da Reboleira, bem como a respectiva e minuta do aditamento ao 

contrato da referida empreitada. – Contrato de Empreitada para a Requalificação e Conservação 

do Edifício Municipal, sito na Avenida D. José, n.º 65.º, na freguesia da Reboleira – 

Substituição da Caução – Minuta de Aditamento ao Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município e a CITEFORMA (Centro de Formação Profissional dos Trabalhadores de Escritório, Comércio, 

Serviços e Novas Tecnologias), no âmbito do Projecto Qualificação das Respostas Sociais das IPSS do 

Município. Foi ainda aprovado pela Câmara Municipal a minuta do protocolo tripartido a celebrar entre o 

Município, a CITEFORMA, a CERCIAMA, a AMORAMA, o Centro Social 6 de Maio, a Associação Cultural 

Moinho da Juventude, a AJPAS, a Associação Cultura e Desporto da Brandoa, a SFRAA – Quinta de São 

Miguel e Associação Amigos da Damaia, no âmbito do Projecto Qualificação das Respostas Sociais das 

IPSS do Município. – Protocolos de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o projecto de arquitectura apresentado pela requerente 

Sotancro – Embalagem de Vidro, S.A., no âmbito do processo de licenciamento de obras de alteração à 

edificação n.º 36657 – AL/2008, bem como informar a requerente do teor da deliberação de câmara. – 

Projecto de Arquitectura. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o projecto de arquitectura apresentado pela requerente 

Sotancro - Embalagem de Vidro, S.A., no âmbito do processo de licenciamento de obras de alteração à 

edificação n.º 8882 – AL/2010, bem como informar a requerente do teor da deliberação de câmara. – 

Projecto de Arquitectura. 

 

No âmbito do Concurso Público para a Empreitada Construir uma Centralidade na Praça das Minas para a 

Execução de Obras de Qualificação Urbanística e Paisagística, foi aprovado pela Câmara Municipal da 

Amadora o Relatório Final, a adjudicação do aludido procedimento concursal. Foi ainda aprovado que em 

caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação previstas no Código dos 

Contratos Públicos, a adjudicação se processe à proposta ordenada em subsequente(s), nos termos e ao 

abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 do artigo 93.º e n.º 2 do artigo  
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105.º do aludido diploma legal. - Concurso Público para a Empreitada Construir uma Centralidade 

na Praça das Minas para a Execução de Obras de Qualificação Urbanística e Paisagística – 

Relatório Final – Adjudicação. 

 

No âmbito do Concurso Público para a Empreitada Caminhos para a Execução da Obra de Qualificação 

Urbanística e Paisagista, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora o Relatório Final, a 

adjudicação do aludido procedimento concursal. Foi ainda aprovado que em caso de ocorrência de 

algumas situações de caducidade de adjudicação previstas no Código dos Contratos Públicos, a 

adjudicação se processe à proposta ordenada em subsequente(s), nos termos e ao abrigo do n.º 3 do 

artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 do artigo 93.º e n.º 2 do artigo 105.º do aludido 

diploma legal. - Concurso Público para a Empreitada Caminhos para a Execução da Obra de 

Qualificação Urbanística e Paisagista – Relatório Final – Adjudicação. 

 

No âmbito do Concurso Público para a Empreitada da Porta de Monsanto para a Execução da Obra de 

Qualificação Urbanística e Paisagística, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora o Relatório Final, 

a adjudicação do aludido procedimento concursal. Foi ainda aprovado que em caso de ocorrência de 

algumas situações de caducidade de adjudicação previstas no Código dos Contratos Públicos, a 

adjudicação se processe à proposta ordenada em subsequente(s), nos termos e ao abrigo do n.º 3 do 

artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 do artigo 93.º e n.º 2 do artigo 105.º do aludido 

diploma legal. - Concurso Público para a Empreitada da Porta de Monsanto para a Execução da 

Obra de Qualificação Urbanística e Paisagística – Relatório Final – Adjudicação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder à abertura do procedimento concursal em regime de 

contrato em funções públicas, por tempo indeterminado, de um Técnico Superior, ao abrigo do n.º 1 do 

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

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 294.º do Código dos Contratos Públicos, foi aprovado a substituição da 

caução prestada pelo co-contratante, no âmbito do Contrato de Empreitada para a Intervenção no 

Edificado da Avenida Santos Mattos, na Amadora. Foi ainda aprovado a libertação da garantia bancária e 

a minuta do aditamento ao contrato da aludida empreitada. – Contrato de Empreitada para a 

Intervenção no Edificado da Avenida Santos Mattos, na Amadora – Libertação da Garantia 

Bancária – Minuta de Aditamento ao Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar uma pena a uma funcionária desta Autarquia, 

por violação de diversos deveres do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 

Públicas. Foi ainda aprovado ratificar um acto praticado pelo Senhor Presidente. – Procedimento 

Concursal. 
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No âmbito do apoio financeiro especial designado por RECRIPH, foi apresentado um pedido pela 

administradora do imóvel, para a realização de obras de recuperação, sito na freguesia da Damaia, 

tendo a Câmara Municipal da Amadora aprovado a sua comparticipação nas referidas obras. – 

RECRIPH. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou comparticipar, com uma verba, para a realização das obras de 

um imóvel, sito na Travessa da Quinta do Pau, n.º 10, na freguesia da Falagueira, na Amadora, as quais 

se revelam necessárias e indispensáveis na recuperação dos imóveis arrendados, no município da 

Amadora, no âmbito do Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados 

(RECRIA). – Recria – Processo 3/10. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o projecto de arquitectura apresentado pela requerente 

Sotanco – Embalagem de Vidro, S.A., no âmbito do processo de licenciamento de obras de alteração à 

edificação n.º 8879-AL/2010, bem como informar a requerente do teor da deliberação de Câmara. – 

Projecto de Arquitectura. 


