
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 7 DE MARÇO DE 2018 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um Voto de Louvor às empresas do concelho da 

Amadora distinguidas com o Estatuto PME Líder e PME Excelência 2017.  

As empresas distinguidas estão entre aquelas que, no âmbito nacional, apresentam rácios 

de solidez financeira e de rentabilidade acima da média nacional, que têm sabido manter 

altos padrões competitivos e uma evidente consolidação de resultados, dando contributos 

ativos na criação de riqueza, emprego e importante contribuição económica nas regiões 

onde se inserem. - Voto de Louvor. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um Voto de Pesar pelo falecimento do 

cineasta Artur Correia, que se iniciou no cinema de animação nos anos 60, foi loureado com 

prémios de carreira em Veneza, Cannes, Hollywood, Bilbau, Nova Yorque, Argentina, Tomar 

e Lugano.  

Foi pioneiro do cinema de animação português, em 2005 recebeu o Prémio de Melhor álbum 

no Amadora BD, com o trabalho Super-Heróis da História de Portugal, alcançou o Prémio 

Honra Amadora BD, festival internacional de banda desenhada e recebeu o Prémio Carreira 

SOPHIA 2018. 

Destacou-se nas áreas do desenho, da ilustração, do cinema de animação e doou quase 

todo o seu espólio de originais de BD ao município da Amadora, que agora faz parte da 

coleção da Bedeteca da Amadora. - Voto de Pesar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um Voto de Pesar pelo falecimento do Coronel 

João Varela Gomes, Homem de profundas convicções e de grande coragem física e moral, 

que lutou contra a ditadura de Oliveira Salazar e Marcelo Caetano. 

Foi parte ativa na candidatura da oposição democrática, apoiando a candidatura 

presidencial do Marechal Humberto Delgado e foi candidato às eleições para a Assembleia 

Nacional de 1961. 

 



 

 

 

Reintegrou no Exército Português após o 25 de abril de 1974 e destacou-se nas campanhas 

de alfabetização e na mudança do nome da “Ponte de Salazar” para “Ponte 25 de Abril”. 

Destacou-se como um Homem generoso e comprometido com os seus ideais. - Voto de 

Pesar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter a discussão pública, ao abrigo 

do n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, o 

pedido de alteração do licenciamento relativo à operação de loteamento titulada pelo Alvará 

de Loteamento n.º 2/03, requerida por Vergui - Actividades Imobiliárias, Lda.. – Discussão 

Pública. 

 

No âmbito do programa das visitas de estudo realizadas pelas escolas, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora aprovado a transferência de uma verba para a Junta de Freguesia da 

Venteira. – Visitas de Estudo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura de procedimento concursal 

comum de recrutamento, para ocupação de 1 (um) posto de trabalho da carreira de 

Assistente Técnico, na categoria de Assistente Técnico (na área de sonoplastia) para a 

constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado. – Procedimento Concursal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aplicar a um trabalhador desta edilidade, a 

sanção disciplinar de despedimento, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 

180.º, do artigo 187.º e das alíneas a), b) e c) do n.º 3 do artigo 297.º da Lei Geral do Traba-

lho em Funções Públicas, por violação dos deveres gerais de prossecução do interesse 

público, de zelo, lealdade e correção. – Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o início do procedimento administrativo de 

alteração do Regulamento do Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras – 

Reabilita +, pelo prazo de 10 dias úteis, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, bem como do n.º 1 do artigo 98.º do 

Código do Procedimento Administrativo. - Regulamento do Programa Municipal de Apoio 

à Realização de Obras – Reabilita + - Alteração – Inicio de Procedimento. 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou dar inicio ao procedimento administrativo de 

alteração do Regulamento Municipal de Apoio à Realização de Obras - Reabilita Plus, pelo 

prazo de 10 dias úteis, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, bem como do n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento  

Administrativo. - Regulamento Municipal de Apoio à Realização de Obras - Reabilita 

Plus – Alteração - Inicio de Procedimento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o acréscimo à comparticipação das obras 

no âmbito do Programa Reabilita + já aprovada e requerida por Jorge Gomes Pinheiro, na 

qualidade de representante legal do proprietário do imóvel sito na Rua Joaquim Tim Tim, 

Lote 955 – Parcela 99, n.º 24, na freguesia da Encosta do Sol, na Amadora. - Reabilita + 

10/2017. 

 

No âmbito do Concurso Público para Execução de Obras para a Melhoria de Acessibilidade 

em Modos Suaves aos Interfaces de Transportes Públicos e Qualificação de Percursos 

Pedonais – Lote 1 e Lote 2, foi aprovado o Relatório Final elaborado pelo júri do 

procedimento concursal nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º do Código dos 

Contratos Públicos, bem como a adjudicação. - Concurso Público para “Execução de 

Obras para a Melhoria de Acessibilidade em Modos Suaves aos Interfaces de 

Transportes Públicos e Qualificação de Percursos Pedonais – Lote 1 e Lote 2” – 

Adjudicação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 2.ª Modificação relativa às Grandes Opções do 

Plano, PPI (Plano Plurianual de Investimentos), PAM (Plano de Atividades Municipais) e 

Orçamento da Despesa referente ao ano de 2018. - 2.ª Modificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 2.ª Modificação às Grandes Opções do 

Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento 

Ordinário de 2018 – anos seguintes, bem como submeter a mencionada modificação à 

Assembleia Municipal, para competente aprovação. - 2.ª Modificação – Anos Seguintes. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atualização do Sistema de Controlo Interno, 

permitindo adaptar aquele instrumento financeiro, à atual legislação da Contratação Pública. 

– Sistema de Controlo Interno. 



 

 

 

No âmbito da 21.ª Edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves foi aprovado as normas de 

concurso, minuta do aviso público e calendário, bem como os custos inerentes à iniciativa. - 

21.ª Edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves. 


