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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado um Voto de Pesar pelo falecimento de Bernardo da 
Costa Sassetti Pais. Nascido a 24 de junho de 1970 em Lisboa, formado em piano clássico, distinguiu-se 
na vertente do jazz, tendo o seu percurso abrangido a música para cinema, teatro e dança, um trio de 
pianos com Mário Laginha e Pedro Burmester, um álbum com o fadista Carlos do Carmo e ainda a 
fotografia. No plano internacional, os seus trabalhos “Nocturno” e “Unreal” foram escolhidos pelo guia da 
conceituada revista Penguin, para integrarem a lista dos melhores discos de jazz de sempre. Faleceu a 10 
de maio de 2012 em Cascais com 41 anos de idade. Foi igualmente aprovado endereçar à família 
enlutada, o presente voto de pesar – Voto de Pesar 
 
No âmbito do processo de execução no qual foi esta Edilidade citada na qualidade de Executado e tendo 
por esta sido deduzida oposição, requerendo a substituição da penhora por caução sob a forma de 
garantia bancária, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovadas as condições para a prestação da 
supra mencionada garantia – Prestação de Garantia Bancária 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado abater ao património móvel municipal um veículo 
automóvel, em virtude de inviabilidade da sua reparação – Abate de viatura 
 
No contexto da sua política de realojamento, que se pauta pela atribuição de habitação condigna, 
integrando os agregados familiares no tecido social urbano, desta forma resolvendo vários problemas 
sociais, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a aquisição de um fogo de tipologia T3, sito em 
Rio de Mouro, Sintra – Aquisição de fogos para realojamento 
 
No âmbito do reordenamento da rede educativa do concelho, perante a publicação do Despacho nº 
4463/2011, de 11 de março, que veio regulamentar a criação de novas unidades orgânicas, resultantes 
da constituição de Agrupamentos ou Agregações e face às propostas de unidades a agregar, 
apresentadas pela Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, que exclui diversos 
agrupamentos de escolas, abrangendo apenas 25% das unidades escolares no território da Amadora, foi 
pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a emissão de parecer desfavorável à proposta de agregação 
apresentada pela DRELVT – Reordenamento da Rede Educativa do Concelho – Emissão de Parecer 
Desfavorável 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a atribuição de verba aos agrupamentos de escolas e 
escolas secundárias que apresentaram candidaturas ao Programa de Apoio aos Projetos Socioeducativos 
do Município da Amadora – Atribuição de Verba 
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Na sequência da celebração de protocolos de cooperação entre o Município da Amadora, o ACID, a 
Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e de Saúde (AJPAS) e a Associação de 
Solidariedade Social do Alto da Cova da Moura (ASSACM) e perante a criação da equipa municipal de 
mediação intercultural, composta por elementos da AJPAS e ASSACM, foi pela Câmara Municipal da 
Amadora aprovada a transferência de verba para estas associações – Transferência de Verba 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado proceder à abertura de Concurso Público para a 
construção da Unidade Residencial Moinhos da Funcheira, bem como o programa do concurso, o caderno 
de encargos constituído pelo Programa Preliminar e Projeto de Execução, a composição do Júri e a 
delegação neste das competências para a realização de audiência prévia, prestação de esclarecimentos e 
pronúncias sobre erros e omissões – Abertura de Concurso Público para a construção da Unidade 
Residencial Moinhos da Funcheira. 
 
No âmbito dos concursos públicos abertos para as empreitadas “Escola EB/JI Moinho da Funcheira (ex-
Mina 9) – Execução de Obras de Beneficiação”, “Escola EB/JI Águas Livres (ex-Damaia 2) – Execução das 
Obras de Beneficiação das Cozinhas”, “Organização e Realização do Festival Internacional de Banda 
Desenhada” e “Reposição de Pavimentos 2012/2013/2014 – Zona Sul”, foram pela Câmara Municipal da 
Amadora aprovados os respetivos Relatórios Finais elaborados pelos Júris dos Concursos, bem como 
adjudicadas as empreitadas aos concorrentes que apresentaram melhores propostas – Empreitadas 
“Escola EB/JI Moinho da Funcheira (ex-Mina 9) – Execução de Obras de Beneficiação”, “Escola 
EB/JI Águas Livres (ex-Damaia 2) – Execução das Obras de Beneficiação das Cozinhas”, 
“Organização e Realização do Festival Internacional de Banda Desenhada” e “Reposição de 
Pavimentos 2012/2013/2014 – Zona Sul” – Adjudicação 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora retificada a calendarização da XV Edição do Prémio Literário 
Orlando Gonçalves – 2012, e deste modo as respetivas normas de concurso e minuta do Aviso Público – 
Retificação 
 


