
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 6 DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a permuta de frações apresentada pelas 

requerentes Auchan Portugal Hipermercados, S.A. e Dolce Vita Tejo – Investimento 

Imobiliário, S.A, no âmbito da pretensão do Grupo Trofa Saúde em instalar e explorar uma 

unidade de saúde hospitalar no Centro Comercial Dolce Vita Tejo. - Permuta de Frações. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de um apoio para a Junta de 

Freguesia de Alfragide, no âmbito das obras de requalificação do Polidesportivo 10 de 

junho, sito na referida freguesia. - Requalificação do Polidesportivo 10 de junho – Apoio. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o despacho proferido pela Presidente da 

Câmara Municipal, através do qual aprovou a minuta do contrato a celebrar com a entidade 

adjudicatária do Concurso Público para a Empreitada Designada por Unidade de Saúde 

Familiar da Reboleira (Venteira) – Execução da Obra de Construção. - Minuta de Contrato 

– Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o despacho proferido pela Presidente da Câmara 

Municipal, através do qual aprovou a minuta do contrato a celebrar com a entidade 

adjudicatária do Concurso Público para a Empreitada designada por Unidade de Saúde 

Familiar da Buraca/Águas Livres – Execução da Obra. - Minuta de Contrato – Ratificação 

de Ato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a receção definitiva das obras de 

urbanização e libertação da garantia bancária no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 4/00, 

relativo ao Processo de Loteamento 17-PL/95, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 e do n.º 5 do 

artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, bem como 

comunicar à respetiva entidade bancária e à requerente o teor da deliberação. - Libertação 

de Garantia Bancária. 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a receção definitiva das obras de urbanização e 

libertação da garantia bancária no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 13/75, referente ao 

Processo de Loteamento n.º 3141-PL/74, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 e do n.º 5 do artigo  

54.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, bem como 

comunicar à respetiva entidade bancária e à requerente o teor da deliberação. - Libertação 

de Garantia Bancária. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta de acordo de parceria a celebrar 

com a S.P.D.A.D – Sociedade Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto, Lda. 

(Decathlon), e relativo ao apoio na realização de iniciativas desportivas. - Minuta de Acordo 

de Parceria. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição da comparticipação financeira à 

Associação dos Amigos da Escola Superior de Teatro e Cinema (AAESTC), referente à 3.ª 

Tranche e no âmbito do Projeto AmaSénior Lazer – Projeto Teatro Identidades. - Projeto 

AmaSénior Lazer – Projeto Teatro Identidades. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação financeira para as 

instituições parceiras do Programa AmaSénior Viva +, referente ao Ano Letivo 2017/2018. - 

Programa AmaSénior Viva +. 

 

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

Desenvolvimento Desportivo, a celebrar com a Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno, 

no âmbito da realização do Lazer Run – World City Tour 2017. – Contrato - Programa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta do Protocolo de Colaboração a 

celebrar com os Agrupamentos de Escolas e as Entidades Parceiras para a promoção das 

Atividades de Enriquecimento Curricular no Ano Letivo 2017/2018. – Protocolo de 

Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de um apoio para a Associação de 

Solidariedade Social Vencer, Casal Popular da Damaia, entidade gestora da creche muni- 

 

 



 

 

 

cipal da Atalaia, referente ao início do ano letivo (1.ª Tranche). - Creche Municipal da 

Atalaia. 

 

Relativamente ao Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a um residente no Municí- 

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

de Coesão Social. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o indeferimento de dois pedidos de 

indemnização solicitados por dois requerentes, por danos alegadamente sofridos nas 

viaturas. – Pedidos de Indeminização. 

 

A Câmara Municipal da Amadora indeferiu um pedido de indeminização solicitado por uma 

requerente, no âmbito de uma queda na via pública. – Pedido de Indeminização. 

 

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

comum de recrutamento, para constituição de reserva de recrutamento de postos de 

trabalho da carreira de Assistente Operacional, na categoria de Assistente Operacional 

(Higiene e Salubridade), 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 aprovou a abertura de procedimento concursal comum de 

recrutamento, para ocupação de 3 (três) postos de trabalho da carreira de Assistente 

Operacional, na categoria de Assistente Operacional (condutor de máquinas pesadas e 

veículos especiais), para a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. - Procedimento 

Concursal. 

 

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 (arqueologia), 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 aprovou a abertura de procedimento concursal comum de 

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

na categoria de Técnico Superior (Espaços Verdes), para a constituição de vínculo de em- 

prego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado. – Procedimento Concursal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alteração da composição do júri do 

procedimento de recrutamento para provimento do cargo, de direção intermédia de 2.º grau, 

de Chefe de Divisão de Administração Financeira, da Câmara Municipal da Amadora, e 

remeter ao órgão deliberativo para a competente autorização, nos termos do n.º 1 do artigo 

13.º da Lei 49/2012 de 29 de agosto. – Composição de Júri – Alteração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação das obras, no âmbito do 

Programa Reabilita + requerido por Maria Dulce Tavares de Sousa Natário, na qualidade de 

administradora do imóvel sito na Praceta das Flores, n.º 8, na freguesia de Alfragide, na 

Amadora. - Reabilita + 22/2017. 

 

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

do Programa Reabilita + requerido por José João Rodrigues Ferreira, na qualidade de 

administrador do imóvel sito na Rua 1.º de Maio, n.º 23, na freguesia da Venteira, na 

Amadora. - Reabilita + 25/2017. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 8.ª Modificação às GOP´s, PPI (Plano 

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

Despesa, referentes ao ano de 2017. – Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de 

Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento de 2017 – 8.ª 

Modificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas as alterações às GOP´s, PAM (Plano 

de Atividades Municipais) – Anos Seguintes relativas à 8.ª Modificação, bem como submeter 

a modificação em causa à aprovação da Assembleia Municipal. - Grandes Opções do 

Plano (Plano de Atividades Municipais) – Anos Seguintes - 8.ª Modificação. 

 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a resolução, por mútuo acordo, do protocolo de 

colaboração celebrado com ASSORPIM, para a segurança rodoviária junto às escolas, e de- 

liberou a celebração do contrato de parceria a celebrar entre o Município da Amadora, a 

Associação de Solidariedade Social Vencer – Casal Popular da Damaia e com os doze 

Agrupamentos de Escolas do Concelho, para a implementação do Projeto Escola Segura. – 

Resolução de Protocolo de Colaboração – Contrato de Parceria. 

 

 

 

 


