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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 
 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado um voto de pesar pelo falecimento de Óscar Lopes. Professor 
catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi autor de várias obras no domínio da Linguística e da 
Critica Literária, destacando-se a obra “História da Literatura Portuguesa”, da qual foi coautor. Membro do PCP desde 
1945, participou em diversas ações de oposição democrática antifascista. Colaborou em numerosas revistas, como a 
Vértice e Seara Nova, prefaciou obras de Jorge Amado, Guimarães Rosa, Urbano Tavares Rodrigues, Eugénio de 
Andrade e de Manuel Tiago (Álvaro Cunhal), no romance “Até Amanhã Camaradas”. Foi deputado na Assembleia da 
República e eleito na Assembleia Municipal do Porto. Faleceu a 22 de março de 2013, com 95 anos. 
Neste contexto, a Câmara Municipal da Amadora aprovou também considerar o seu nome no plano toponímico da 
Cidade – Voto de Pesar 
 
A Câmara Municipal deliberou submeter à Assembleia Municipal, proposta de autorização prévia para a assunção de 
compromisso plurianual para o ano de 2014, no âmbito de procedimento concursal a ser objeto de posterior abertura 
– Autorização prévia para a Assunção de Compromisso Plurianual para o ano de 2014. 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou a prorrogação do prazo de vigência dos contratos celebrados com a EDP 
Comercial – Comercialização de Energia, S.A, para “Fornecimento de Energia Elétrica para as instalações alimentadas 
em Média Tensão e em Baixa tensão Especial”, bem como foi deliberado aprovar a abertura de procedimento concursal 
de ajuste direto para o fornecimento de energia elétrica nas instalações da EB1 Aprígio Gomes e EB1 Mina, 
alimentadas em Baixa Tensão Especial e as respetivas peças do concurso - Prorrogação dos prazos de vigência 
dos contratos celebrados com a EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A e Abertura de 
Procedimento Concursal. 
 
No âmbito da transferência da gestão das creches municipais para entidades com o estatuto de IPSS, foi pela Câmara 
Municipal da Amadora aprovada a transferência de verba para as respetivas IPSS gestoras e relativas ao ano letivo 
2012/2013 – Transferência de Verba. 
 
 
 



 

Câmara Municipal da Amadora 
 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a descentralização de verba para as instituições envolvidas no projeto 
AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos, por forma a assegurar o funcionamento do projeto de apoio alimentar aos fins-
de-semana e feriados para pessoas idosas e/ou dependentes já beneficiários de Serviço de Apoio Domiciliário ou 
Centro de Dia, para os meses de fevereiro, março e abril de 2013. - AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos. 
 
No âmbito do Concurso Público para a Empreitada “Demolições de construções e edifícios ilegais”, foi aprovado o 
Relatório Final elaborado pelo Júri do aludido procedimento, e adjudicado o referido Concurso Público. 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 “Demolições de Construções e Edifícios Ilegais” – 
Adjudicação. 
 
No contexto do decretamento da insolvência da empresa Conforlimpa (Tejo) Limpezas Industriais, S.A, foi pela 
Câmara Municipal da Amadora aprovada a intenção de resolução sancionatória do contrato celebrado, bem como 
proceder à notificação da aludida empresa, para a respetiva audiência de interessados, nos termos e ao abrigo do nº 2 
do artigo 308º do Código dos Contratos Públicos, conjugado com o artigo 100º do Código de Procedimento 
Administrativo. – Intenção de Resolução do Contrato. 
 
No âmbito da Empreitada nº 1/2013, denominada “Execução de Obras de Qualificação do Espaço Público em 
Substituição dos Urbanizadores na Serra de Carnaxide”, foram pela Câmara Municipal da Amadora rejeitadas as 
listagens de erros e omissões apresentadas pelos interessados e, por tal facto, aprovada a prorrogação do prazo para 
apresentação de propostas, por período equivalente ao tempo decorrido desde o início daquele prazo até à 
comunicação da decisão da aludida rejeição – Empreitada nº 1/2013 – Execução de Obras de Qualificação do 
Espaço Público em substituição dos Urbanizadores na Serra de Carnaxide. 


