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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um voto de pesar pela morte de António Alves Marques Júnior, 

que foi deputado, ocupou funções como Vice-Presidente da Assembleia da República e Presidente do 

Conselho de Administração do Parlamento, e foi um dos Capitães do 25 de Abril. Foi ainda aprovado 

considerar o seu nome no plano toponímico da cidade da Amadora. - Voto de Pesar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 1.ª Modificação ao PPI (Plano Plurianual de 

Investimentos), PAM (Plano de Atividades Municipais) e ao Orçamento de Despesa de 2013. – Grandes 

Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e 

Orçamento de Despesa de 2013. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 1.ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) – Anos Seguintes, bem como submeter a 

referida Modificação à aprovação da Assembleia Municipal. – Modificação às Grandes Opções do Pla- 

no (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) – Anos Seguintes. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a constituição do fundo de maneio para o ano 2013, 

para fazer face, ao pagamento de despesas urgentes e inadiáveis, por parte dos diversos serviços 

municipais. – Constituição de Fundos de Maneio para o Ano de 2013. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, aprovou a ratificação de abertura de uma conta bancária, relativa a 

uma aplicação financeira. – Aplicação Financeira. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado ratificar o despacho proferido pela Senhora Vice-

Presidente, através do qual autorizou a transferência de uma verba para a ANAFS – Associação Nacional 

dos Alistados das Formações Sanitárias, para fazer face, às despesas correspondentes à distribuição dos 

materiais formativos e informativos pelas crianças participantes no Workshop temático sobre “Os Cinco 

Gestos de Socorro”. - Workshop Temático sobre “Os Cinco Gestos de Socorro” – Ratificação. 

 

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

qualificação do espaço público em substituição dos urbanizadores na Serra de Carnaxide, e autorizou a 

respetiva despesa, bem como o Programa e o Caderno de Encargos referentes ao aludido procedimento 

concursal. 

Foi ainda aprovado designar o júri que conduzirá a realização das operações inerentes ao referido 

Concurso Público, ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, e delegar no 

referido júri, nos termos do n.º 1 do artigo 109.º do aludido diploma legal, e aprovado a nomeação do  
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Coordenador de Segurança em Obra, no âmbito do Concurso Público para a Execução de Obras de 

qualificação do espaço público em substituição dos urbanizadores na Serra de Carnaxide. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o projeto de execução para a construção do Cineteatro 

Municipal D. João V. 

Foi também aprovado, a abertura do Concurso Público para o Cineteatro Municipal D. João V – Execução 

da Obra de Remodelação e Reabilitação do Edifício, e autorizada a respetiva despesa, bem como o 

Programa e o Caderno de Encargos referentes ao aludido procedimento concursal. 

Foi ainda aprovado, designar o júri que conduzirá a realização das operações inerentes ao referido 

Concurso Público, ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, e delegar no referi 

júri, nos termos do n.º 1 do artigo 109.º do aludido diploma legal, e aprovado a nomeação do Coordena- 

dor de Segurança em Obra, no âmbito do aludido Concurso Público. – Projeto de Execução - 

Concurso Público para o Cineteatro Municipal D. João V – Execução da Obra de Remodelação e 

Reabilitação do Edifício. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado a comparticipação das obras no âmbito do Programa 

PH, requerida pela Senhora Maria Eugénia Antunes Manha Esteves, na qualidade de administradora do 

imóvel sito na Av. Padre Himalaia, n.º 16, na freguesia da Damaia, Amadora. – PH+ - Proc. n.º 15/12. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, aprovou o protocolo a celebrar entre o Município da Amadora e a 

Caixiave – Industria de Caixilharias, S.A., no âmbito da reabilitação e requalificação urbana do concelho. 

– Protocolo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aceitar, nos termos da alínea h), do n.º 1 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, as doações de obras de arte efetuadas por 

artistas plásticos que realizaram exposições no ano 2012, respetivamente, na Galeria Municipal Artur 

Bual, Recreios da Amadora e Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos. – Doação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano 

2013, no âmbito da execução do “Pavilhão da E.B. 2+3 Cardoso Lopes”, tendo ainda sido submetida a 

aludida alteração à Assembleia Municipal para a competente aprovação. - “Pavilhão da E.B. 2+3 

Cardoso Lopes”. 

 

 

 


