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REUNIÃO DE CÂMARA DE 7 DEZEMBRO DE 2011 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 11.ª alteração ao Orçamento da Despesa do ano de 2011. – 

Orçamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o abate ao Património Móvel Municipal, de uma arca 

frigorífica horizontal, considerando que o material em apreço não tem possibilidade de ser reparado. – 

Abate de Arca Frigorífica. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o abate ao Património Móvel Municipal, de extintores, 

considerando que o equipamento em apreço se encontra sem possibilidade ou viabilidade de reparação. 

– Abate de Extintores. 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovado uma transferência de verba, para o Agrupamento de Escolas da 

Damaia, no âmbito da criação da Orquestra Geração – Núcleo da EB2.3 Pedro D`orey da Cunha, 

permitindo uma maior inclusão social através da música. – Orquestra Geração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para o Agrupamento de Escolas 

de Alfornelos, relativo ao subsídio para livros e material escolar. – Livros e Material Escolar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de verba para o Agrupamento de 

Escolas D. João V – Centro de Formação de Associações de Escolas do Concelho da Amadora, no âmbito 

da Acção de Formação “Educação para o Empreendorismo na Escola”. – Empreendorismo na Escola. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de verba para a EB2/3 Roque Gameiro, com o 

objectivo de contribuir para a realização de obras de melhoramento do referido estabelecimento de 

ensino. – Obras de Melhoramento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura do Concurso Público para a Reposição de 

Pavimentos 2010/2011/2012/2013 da Zona Norte do Concelho, ao abrigo da alínea b) do artigo 19.º do 

Código dos Contratos Públicos, bem como o Programa de Concurso Público e o Caderno de Encargos, 

designar ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do aludido Código o Júri do aludido procedimento concursal, 

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

as competências previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 50.º, no n.º 5 do artigo 61.º e n.º 4 do artigo 64.º, 

todos do Código dos Contratos Públicos. Foi ainda aprovado a nomeação do Coordenador de Segurança 

em Obra. - Concurso Público para a Reposição de Pavimentos 2010/2011/2012/2013 da Zona 

Norte. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura do Concurso Público para a Reposição de 

Pavimentos 2010/2011/2012/2013 da Zona Centro do Concelho, ao abrigo da alínea b) do artigo 19.º do 

Código dos Contratos Públicos, bem como o Programa de Concurso Público e o Caderno de Encargos, 

designar ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do aludido Código o Júri do aludido procedimento concursal, 

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

as competências previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 50.º, no n.º 5 do artigo 61.º e n.º 4 do artigo 64.º, 

todos do Código dos Contratos Públicos. Foi ainda aprovado a nomeação do Coordenador de Segurança 

em Obra. - Concurso Público para a Reposição de Pavimentos 2010/2011/2012/2013 da Zona 

Centro. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura do Concurso Público para a Reposição de 

Pavimentos 2011/2012/2013/2014 da Zona Sul do Concelho, ao abrigo da alínea b) do artigo 19.º do 

Código dos Contratos Públicos, bem como o Programa de Concurso Público e o Caderno de Encargos, 

designar ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do aludido Código o Júri do aludido procedimento concursal, 

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

as competências previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 50.º, no n.º 5 do artigo 61.º e n.º 4 do artigo 64.º, 

todos do Código dos Contratos Públicos. Foi ainda aprovado a nomeação do Coordenador de Segurança 

em Obra. - Concurso Público para a Reposição de Pavimentos 2011/2012/2013/2014 da Zona 

Sul. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura do Concurso Público para a Iluminação 

Pública 2010/2013 para a Execução e Beneficiação da Rede de Iluminação Pública em Diversos 

Arruamentos do Concelho, ao abrigo da alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, bem 

como o Programa de Concurso Público e o Caderno de Encargos, designar ao abrigo do n.º 1 do artigo 

67.º do aludido Código o Júri do aludido procedimento concursal, delegar no aludido concurso, nos 

termos do n.º 1 do artigo 109.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 69.º, as competências previstas nos 

n.ºs 2 e 3 do artigo 50.º, no n.º 5 do artigo 61.º e n.º 4 do artigo 64.º, todos do Código dos Contratos 

Públicos. Foi ainda aprovado a nomeação do Coordenador de Segurança em Obra. - Concurso Público 

para a Iluminação Pública 2010/2013 para a Execução e Beneficiação da Rede de Iluminação 

Pública em Diversos Arruamentos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura do Concurso Público para a Requalificação de 

Espaços Urbanos/ Zonas Verdes 2010/2011/2012, na Zona Norte do Concelho, ao abrigo da alínea b) do 

artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, bem como o Programa de Concurso Público e o Caderno 

de Encargos, designar ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do aludido Código o Júri do aludido 

procedimento concursal, delegar no aludido concurso, nos termos do n.º 1 do artigo 109.º, conjugado 

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

61.º e n.º 4 do artigo 64.º, todos do Código dos Contratos Públicos. Foi ainda aprovado a nomeação do 

Coordenador de Segurança em Obra. - Concurso Público para a Requalificação de Espaços 

Urbanos/ Zonas Verdes 2010/2011/2012, na Zona Norte do Concelho. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura do Concurso Público para a Requalificação de 

Espaços Urbanos/ Zonas Verdes 2010/2011/2012, na Zona Centro do Concelho, ao abrigo da alínea b) 

do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, bem como o Programa de Concurso Público e o 

Caderno de Encargos, designar ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do aludido Código o Júri do aludido 

procedimento concursal, delegar no aludido concurso, nos termos do n.º 1 do artigo 109.º, conjugado 

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

61.º e n.º 4 do artigo 64.º, todos do Código dos Contratos Públicos. Foi ainda aprovado a nomeação do 

Coordenador de Segurança em Obra. - Concurso Público para a Requalificação de Espaços 

Urbanos/ Zonas Verdes 2010/2011/2012, na Zona Centro do Concelho. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura do Concurso Público para a Requalificação de 

Espaços Urbanos/ Zonas Verdes 2010/2011/2012, na Zona Sul do Concelho, ao abrigo da alínea b) do 

artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, bem como o Programa de Concurso Público e o Caderno 

de Encargos, designar ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do aludido Código o Júri do aludido 

procedimento concursal, delegar no aludido concurso, nos termos do n.º 1 do artigo 109.º, conjugado 

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

61.º e n.º 4 do artigo 64.º, todos do Código dos Contratos Públicos. Foi ainda aprovado a nomeação do 

Coordenador de Segurança em Obra. - Concurso Público para a Requalificação de Espaços 

Urbanos/ Zonas Verdes 2010/2011/2012, na Zona Sul do Concelho. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura do Concurso Público para a empreitada de 

Sinalização Horizontal 2010/2011/2012, na Zona Sul do Concelho, ao abrigo da alínea b) do artigo 19.º 

do Código dos Contratos Públicos, bem como o Programa de Concurso Público e o Caderno de Encargos, 

designar ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do aludido Código o Júri do aludido procedimento concursal, 

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

as competências previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 50.º, no n.º 5 do artigo 61.º e n.º 4 do artigo 64.º, 

todos do Código dos Contratos Públicos. Foi ainda aprovado a nomeação do Coordenador de Segurança 

em Obra. - Concurso Público para a empreitada de Sinalização Horizontal 2010/2011/2012, na 

Zona Sul. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura do Concurso Público para a empreitada de 

Sinalização Horizontal 2010/2011/2012, na Zona Norte do Concelho, ao abrigo da alínea b) do artigo 

19.º do Código dos Contratos Públicos, bem como o Programa de Concurso Público e o Caderno de 

Encargos, designar ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do aludido Código o Júri do aludido procedimento 

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

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

artigo 64.º, todos do Código dos Contratos Públicos. Foi ainda aprovado a nomeação do Coordenador de 

Segurança em Obra. - Concurso Público para a empreitada de Sinalização Horizontal 

2010/2011/2012, na Zona Norte. 
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No âmbito de um procedimento disciplinar, a Câmara Municipal da Amadora aprovou a aplicação da pena 

de suspensão de 30 (trinta) dias a um funcionário desta Autarquia, por violação de um dever disciplinar. 

– Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a realização de diligências complementares, no âmbito 

de um procedimento disciplinar. – Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Plano Anual de Feiras do Município da Amadora para o 

ano de 2012. – Plano Anual de Feiras do Município da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o não exercício do direito de reversão da propriedade do 

terreno, a favor do Município da Amadora, bem como o incumprimento por parte da Fábrica da Igreja de 

Alfragide, dos prazos estabelecidos na escritura de doação outorgada no ano de 2005. - Fábrica da 

Igreja de Alfragide - Direito de Reversão. 

 

No âmbito do Concurso Público Internacional para a Prestação de Serviços de Limpeza, em Diversas 

Instalações Municipais, foi aprovado o Relatório Final, ao abrigo do n.º 3 do artigo 148.º do Código dos 

Contratos Públicos, bem como a adjudicação da aludida prestação de serviços. Foi ainda aprovado 

proceder à verificação do parecer prévio vinculativo para a celebração de contrato, referente à 

adjudicação do aludido procedimento concursal. - Concurso Público Internacional para a Prestação 

de Serviços de Limpeza, em Diversas Instalações Municipais – Adjudicação – Parecer Prévio 

Vinculativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo a celebrar entre o Município e o Desportivo Operário Rangel, no âmbito da realização da 37.ª 

Edição da Corrida de São Silvestre da Amadora, bem como a atribuição de uma verba para a 

organização do aludido evento. Foi ainda aprovado ceder os apoios técnicos e logísticos necessários à 

realização da 37.ª Edição da Corrida de São Silvestre da Amadora. - 37.ª Edição da Corrida de São 

Silvestre da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou homenagear os Senhores Fernando Miguel e João Campos, no 

âmbito da 37.ª Edição da Corrida de São Silvestre da Amadora. - 37.ª Edição da Corrida de São 

Silvestre da Amadora – Homenagem. 

 

No âmbito do Projecto de Mobilidade e Acessibilidade, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a 

transferência de uma verba para a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, com vista à execução de 

obras de adaptação e eliminação de barreiras no ano de 2012, permitindo proporcionar uma melhor 

qualidade de vida aos residentes no concelho, sobretudo à população com dificuldades de mobilidade ou 

com mobilidade reduzida. - Projecto de Mobilidade e Acessibilidade. 


