
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 29 DE JULHO DE 2015 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi emitido parecer prévio vinculativo à celebração de 

um contrato para Ajuste Direto para Prestação de Serviços de Recuperação de Placas e 

Maciços Toponímicos em toda a Área do Município. - Parecer Prévio Vinculativo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu parecer prévio vinculativo à celebração de um 

contrato para a prestação de serviços de Espetáculo Musical Oquestrada – Festas da 

Cidade. - Parecer Prévio Vinculativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi emitido parecer prévio vinculativo à celebração de 

um contrato para Ajuste Direto para Prestação de Serviços de Aquisição de Espetáculos 

Musicais de “Dany Silva” e “Secret Lie”, no âmbito das Comemorações do Aniversário do 

Município. - Parecer Prévio Vinculativo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu parecer prévio vinculativo à celebração de um 

contrato para a prestação de serviços de Animação, no âmbito das Comemorações do 

Aniversário do Município. - Parecer Prévio Vinculativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi emitido parecer prévio vinculativo à celebração de 

um contrato para a prestação de carregamento manual. - Parecer Prévio Vinculativo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu parecer prévio vinculativo à celebração de um 

contrato para a prestação de aquisição de títulos de transporte. - Parecer Prévio 

Vinculativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram ratificados os atos do Conselho de Administração 

dos SIMAS, através dos quais aprovou a abertura de procedimento por concurso público 

para a empreitada de remodelação parcial do Emissário de Queijas, no concelho de Oeiras,  



 

 

 

 

para um prazo de execução de 60 (sessenta) dias, a ocorrer integralmente no ano de 2015, 

as peças do aludido procedimento, a composição e nomeação do júri do procedimento com 

a faculdade de delegação de competências para todos os atos processuais inerentes ao 

mesmo e nomeou o coordenador de segurança em fase de projeto. – SIMAS - Ratificação 

de Atos. 

 

No âmbito do protocolo celebrado entre o Município da Amadora e a ACECOA, relativa à 

iluminação de natal, foi atribuído um subsídio à referida Associação nos termos da Cláusula 

7.ª do aludido instrumento jurídico. – Protocolo – Iluminação de Natal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou a abertura de Concurso Público para a 

empreitada de Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes para 2016/2017 – Zona 

Norte, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, e 

autorizou a respetiva despesa. 

Foi aprovado as peças do aludido procedimento, designação do júri ao abrigo do n.º 1 do 

artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, delegar no mencionado júri e 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 4 do artigo 64.º e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º do mencionado 

Código. 

Foi ainda aprovado a nomeação do coordenador de segurança em obra. - Concurso 

Público para a Empreitada de Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes para 

2016/2017 – Zona Norte. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado a abertura de Concurso Público para a 

empreitada de Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes para 2016/2017 – Zona 

Centro, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, 

bem como a respetiva despesa. 

Foi aprovado as peças do aludido procedimento, designação do júri ao abrigo do n.º 1 do 

artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, delegar no mencionado júri e 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 4 do artigo 64.º e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º do mencionado 

Código. 

 



 

 

 

 

Foi ainda aprovado a nomeação do coordenador de segurança em obra. - Concurso 

Público para a Empreitada de Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes para 

2016/2017 – Zona Centro. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou a abertura de Concurso Público para a 

empreitada de Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes para 2016/2017 – Zona 

Sul, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, bem 

como a respetiva despesa. 

Foi aprovado as peças do aludido procedimento, designação do júri ao abrigo do n.º 1 do 

artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, delegar no mencionado júri e 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 4 do artigo 64.º e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º do mencionado 

Código. 

Foi ainda aprovado a nomeação do coordenador de segurança em obra. - Concurso 

Público para a Empreitada de Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes para 

2016/2017 – Zona Sul. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado a abertura de Concurso Público para a 

empreitada de Requalificação de Pavimentos para 2016/2017 – Zona Norte, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, bem como a 

respetiva despesa. 

Foi aprovado as peças do aludido procedimento, designação do júri ao abrigo do n.º 1 do 

artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, delegar no mencionado júri e 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 4 do artigo 64.º e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º do mencionado 

Código. 

Foi ainda aprovado a nomeação do coordenador de segurança em obra. - Concurso 

Público para a empreitada de Requalificação de Pavimentos para 2016/2017 – Zona 

Norte. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou a abertura de Concurso Público para a 

empreitada de Requalificação de Pavimentos para 2016/2017 – Zona Centro, ao abrigo do  

 



 

 

 

 

disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, bem como a 

respetiva despesa. 

Foi aprovado as peças do aludido procedimento, designação do júri ao abrigo do n.º 1 do 

artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, delegar no mencionado júri e 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 4 do artigo 64.º e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º do mencionado 

Código. 

Foi ainda aprovado a nomeação do coordenador de segurança em obra. - Concurso 

Público para a empreitada de Requalificação de Pavimentos para 2016/2017 – Zona 

Centro. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado a abertura de Concurso Público para a 

empreitada de Requalificação de Pavimentos para 2016/2017 – Zona Sul, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, bem como a 

respetiva despesa. 

Foi aprovado as peças do aludido procedimento, designação do júri ao abrigo do n.º 1 do 

artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, delegar no mencionado júri e 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 4 do artigo 64.º e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º do mencionado 

Código. 

Foi ainda aprovado a nomeação do coordenador de segurança em obra. - Concurso 

Público para a empreitada de Requalificação de Pavimentos para 2016/2017 – Zona 

Sul. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou a abertura de Concurso Público para a 

empreitada de Reordenamento da Av. D. Carlos I e Tratamento Paisagístico das Áreas 

Envolventes, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos 

Públicos, bem como a respetiva despesa. 

Foi aprovado as peças do aludido procedimento, designação do júri ao abrigo do n.º 1 do 

artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, delegar no mencionado júri e 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 4 do artigo 64.º e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º do mencionado 

Código. 



 

 

 

 

Foi ainda aprovado a nomeação do coordenador de segurança em obra. - Concurso 

Público para a empreitada de Reordenamento da Av. D. Carlos I e Tratamento 

Paisagístico das Áreas Envolventes. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado a abertura de Concurso Público para a 

Urbanização/Neudel/Damaia – Execução das Obras de Qualificação do Espaço Público em 

Substituição do Urbanizador, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos 

Contratos Públicos, bem como a respetiva despesa. 

Foi aprovado as peças do aludido procedimento, designação do júri ao abrigo do n.º 1 do 

artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, delegar no mencionado júri e 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 4 do artigo 64.º e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º do mencionado 

Código. 

Foi ainda aprovado a nomeação do coordenador de segurança em obra. - Concurso 

Público para a Urbanização/Neudel/Damaia – Execução das Obras de Qualificação do 

Espaço Público em Substituição do Urbanizador. 

 

No âmbito do Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a cinco residentes no 

Município, em situação de comprovada carência económica. - Regulamento Municipal do 

Fundo de Coesão Social. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo a celebrar entre o 

Município da Amadora e a AJPAS – Associação de Intervenção Comunitária, 

Desenvolvimento Social e Saúde, no âmbito do Projeto Rastrear para Prevenir. 

O projeto em causa, tem como objetivo a realização de testes de diagnóstico da infeção do 

VIH e outras infeções sexualmente transmissíveis (IST´s) em grupos específicos da 

população, que irá ser desenvolvido nos concelhos da Amadora e Sintra. – Protocolo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a participação da autarquia, enquanto entidade 

parceira, que integrará o Conselho Geral do Projeto de Desenvolvimento Local de Base 

Comunitária. 

 



 

 

 

 

Foi ainda aprovado a minuta do protocolo a celebrar entre o Município da Amadora, a Junta 

de Freguesia da Encosta do Sol, a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, a Pressley 

Ridge - Associação de Solidariedade Social, a Fundação Aga Khan de Portugal, a MirAtiva – 

Associação para o Desenvolvimento Local, a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da 

Amadora, ABCD – Associação Desporto e Cultura da Brandoa, União Desportiva de Alforne- 

los, AJPAS – Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e de Saúde, 

Associação de Pais da Escola Primária n.º 2 da Brandoa, A.A. Santana – Instalações 

Elétricas, Lda., Raízes – Associação de Apoio à Criança e ao Jovem, Agrupamento de 

Escolas Amadora 3, Radical Skate Clube, Suna – Associação de Escoteiros de Portugal – 

Grupo n.º 236 Brandoa, Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Brandoa, 

Grupo Informal OCRES – Oficinas Criativas da Encosta do Sol e a Associação Glocal 

Decide – Associação para a Democracia, a Cidadania e o Desenvolvimento (entidade 

responsável pela dinamização do DLBC), no âmbito do Desenvolvimento Local de Base 

Comunitária “Operação Encosta do Sol”. 

O protocolo em causa, tem como objetivos a promoção da inclusão social, através do 

combate a problemas de pobreza, de exclusão social e de abandono escolar, com ênfase 

em medidas de inovação e empreendedorismo social em territórios urbanos desfavorecidos. 

– Protocolo. 

 

No âmbito do Programa de Apoio aos Projetos Socioeducativos (PAPSE) – Ano Letivo de 

2014/2015, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a atribuição de uma verba para 

os agrupamentos de escolas que apresentaram candidaturas ao mencionado Programa. - 

Programa de Apoio aos Projetos Socioeducativos (PAPSE). 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Programa e Orçamento do 26.º Amadora 

BD – Festival Internacional de Banda Desenhada e Imagem 2015. - BD – Festival 

Internacional de Banda Desenhada e Imagem 2015. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de Contrato - Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município da Amadora, o Agrupamento de 

Escolas Cardoso Lopes e a Associação Escola de Judo Nuno Delgado, bem como atribuir à 

mencionada Associação apoio financeiro, com vista à operacionalização do Projeto “Centro 

de Treinos Campeões para a Vida – Aprígio Gomes”. - Contrato – Programa. 


