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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório Final relativo ao Concurso Público Internacional 

para o Fornecimento de Energia Elétrica para as Instalações Alimentadas em Média Tensão e Baixa 

Tensão Especial do Município da Amadora, bem como a adjudicação do referido procedimento, composto 

por dois Lotes, o Lote 1 (Locais de Consumo Abastecidos em Média Tensão) e o Lote 2 (Locais de 

Consumo Abastecidos em Baixa Tensão Especial). 

Foi ainda aprovado submeter à Assembleia Municipal para autorização da assunção dos compromissos 

plurianuais relativos à adjudicação em causa, nos termos e ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do Artigo 6.º 

da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, conjugado com a alínea r) do n.º 1 do Artigo 53.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação. - Concurso Público Internacional para o 

Fornecimento de Energia Elétrica para as Instalações Alimentadas em Média Tensão e Baixa 

Tensão Especial do Município da Amadora – Adjudicação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a ratificação do ato proferido pelo Presidente da 

Câmara, através do qual indeferiu o pedido de classificação de um documento de uma proposta 

apresentada por um interessado, no âmbito do Concurso Público Internacional para Aquisição de 

Serviços de Desenvolvimento de Atividade Física e Desportiva no 1.º Ciclo do Ensino Básico (AEC), bem 

como notificar o interessado do indeferimento do seu pedido. – Concurso Público Internacional para 

Aquisição de Serviços de Desenvolvimento de Atividade Física e Desportiva no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico (AEC) – Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a celebração da minuta do Protocolo de Colaboração, a 

celebrar entre o Município da Amadora e a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, o referido 

instrumento jurídico tem como finalidade, dar resposta de forma célere, às necessidades de ajudas 

técnicas (fraldas), manifestadas pela população idosa ou dependente, mais desfavorecida e residente no 

Município. – Protocolo de Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição de uma verba para as Instituições 

Fundação Afid Diferença, Sociedade Filarmónica Recreio Artístico da Amadora - SFRAA – Quinta de São 

Miguel e Santa Casa da Misericórdia da Amadora, as quais estão envolvidas no projeto AmaSénior – 

Apoio Alimentar a Idosos, para assegurar o funcionamento do projeto em causa. O projeto em causa, 

tem por objeto prestar apoio alimentar aos fins-de-semana e feriados para pessoas idosas e/ou 

dependentes já beneficiários de uma resposta social. – Projeto AmaSénior – Apoio Alimentar a 

Idosos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal para 

Atribuição de Apoios Sociais a Grupos Desfavorecidos da População, através do Fundo de Coesão Social  
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Municipal, a atribuição de uma verba para a prestação de apoio económico a uma utente. – 

Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios Sociais a Grupos Desfavorecidos da 

População. 

 

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

Escolas Dr. Azevedo Neves, considerando que no período compreendido entre os dias 27 de março e 9 

de abril do corrente ano, as crianças que frequentam o Programa “Aprender & Brincar” da EB1/JI José 

Ruy e no decurso da remodelação do telhado desta escola, tiveram que ser deslocalizadas para 

almoçarem na EB2/3 Dr. Azevedo Neves. – Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o apoio à realização do Campeonato Nacional Absoluto de 

Florete e Sabre, Masculino e Feminino 2012, o qual irá realizar-se nos dias 23 e 24 de junho de 2012, no 

Fórum Luis de Camões, na freguesia da Brandoa e contará com a presença de cerca de 100 atletas, 

representando cerca de 18 Clubes de Portugal Continental, Madeira e Açores. 

Foi ainda aprovado a minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Academia de Esgrima João Gomes, de acordo com o previsto nos Artigos n.ºs 

46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, e no Regime Jurídico dos Contratos-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo estabelecido no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro. – Torneio de 

Esgrima José Guimarães – Campeonato Nacional Absoluto – Minuta de Contrato – Programa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a realização do Projeto “Férias na Cidade – 2012” – 

Programa de Ocupação de Tempos Livres, bem como os recursos logísticos e financeiros necessários ao 

desenvolvimento do referido Projeto. 

Foi ainda aprovado a respetiva tabela de comparticipação financeira, a qual foi calculada com base nos 

rendimentos das famílias. – Projeto “Férias na Cidade – 2012”. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o apoio à realização do Clinic Internacional destinado a 

treinadores de basquetebol, bem como os recursos necessários à sua concretização. O evento contará 

com a presença de dois treinadores estrangeiros, um norte-americano e outro europeu, e dois 

treinadores portugueses convidados, com o objetivo de reforçar competências para o melhor 

desempenho de atletas, a iniciativa está prevista para os dias 16 e 17 de junho no Fórum Luís de 

Camões, na freguesia da Brandoa. 

Foi ainda aprovado a minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol (ANTB), de acordo com o 

previsto nos Artigos n.ºs 46 e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 janeiro, e no Regime Jurídico dos Contratos-

Programa de Desenvolvimento Desportivo estabelecido no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. - 

Clinic Internacional para Treinadores de Basquetebol - Minuta de Contrato-Programa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a realização do Projecto Férias Séniores Veteranos 

2012, bem como a comparticipação para a concretização do aludido projecto, transferindo para o efeito  
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uma verba para a União de Reformados, Pensionistas e Idosos da Amadora, entidade gestora do projeto 

Férias Séniores Veteranos 2012. 

O projeto em causa tem como principais objetivos proporcionar aos participantes uns dias de descanso, 

fora do ambiente quotidiano, contribuindo para o bem-estar físico, dos participantes, fomentando as 

relações humanas, entre grupos que já se conhecem e/ou a criação de novas relações de amizade, 

criando um espaço criativo e cultural enriquecedor, quebrando a eventual solidão e rotina, e 

minimizando as situações de exclusão social. – Projecto Férias Séniores Veteranos 2012. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório Final elaborado pelo Júri, no âmbito do Concurso 

Público para a empreitada “Largo Ana de Castro Osório /Orçamento Participativo/ Elaboração do Projeto 

e Execução das Obras de Requalificação e adjudicou o 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 lugar 

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, todos daquele diploma legal. - Concurso Público para a 

Empreitada “Largo Ana de Castro Osório/Orçamento Participativo/Elaboração do Projeto e 

Execução das Obras de Requalificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Relatório Final elaborado pelo Júri, no âmbito do 

Procedimento de Ajuste Direto, para a Elaboração do Projeto de Reforço Estrutural do Edifício dos Paços 

do Concelho e Edifício Adjacente e a adjudicação do contrato de aquisição de serviços para a elaboração 

do aludido projeto. 

Foi aprovado a respetiva minuta de contrato, bem como 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 lugar 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, todos do referido diploma legal. - 

Ajuste Direto, para a Elaboração do Projeto de Reforço Estrutural do Edifício dos Paços do 

Concelho e Edifício Adjacente – Adjudicação – Minuta de Contrato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Projecto de Regulamento Municipal sobre o Exercício de 

Actividades Diversas, tendo ainda sido remetido o aludido Projecto de Regulamento à Assembleia 

Municipal para aprovação, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2, do Artigo 53.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação. - Projecto de Regulamento Municipal sobre o 

Exercício de Actividades Diversas. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Projecto de Regulamento dos Períodos de Abertura e 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços do Município da 

Amadora e respetivas alterações, tendo ainda sido remetido o aludido Projecto de Regulamento à 

Assembleia Municipal, para aprovação nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2, do Artigo 53.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação. – Projecto de Regulamento dos Períodos 

de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de 

Serviços do Município da Amadora. 

 

 

 

 

 

 

 


