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Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, um voto de pesar pelo falecimento de Vítor Manuel Lopes 

Vieira, licenciado em matemática, foi Consultor do Presidente da República, General Ramalho Eanes, 

Deputado da Assembleia da República Portuguesa, em representação do PRD e ex membro do Concelho 

de Administração do Instituto Português de Cinema. A nível autárquico a referenciada individualidade, 

fez parte da Mesa da Assembleia Municipal da Amadora (1986/1989) e membro da Assembleia de 

Freguesia da Venteira, pertenceu aos Órgãos Sociais dos Bombeiros Voluntários da Amadora, e 

desempenhou o cargo de Presidente do Conselho Fiscal da URPIA, e recebeu a Medalha de Honra da 

Cidade da Amadora.  

Foi ainda aprovado endereçar à família enlutada cópia do documento aprovado, e considerar o seu nome 

no plano toponímico da cidade. – Voto de Pesar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a ratificação do acto do Presidente da Câmara, relativo 

à aprovação do Plano de Segurança e Saúde em Obra, respeitante à Empreitada n.º 01/DHRU/2011, 

referente à Reparação e Reabilitação da Cobertura e Fachadas do Edifício n.º 3 da Praceta Rogério Paulo, 

nos Moinhos da Funcheira. – Ratificação do Acto – Plano de Segurança e Saúde em Obra. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 9.ª alteração às Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual 

de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) e ao Orçamento Ordinário do ano de 2011. – 

Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades 

Municipais) – Orçamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas as alterações integradas na 9.ª Modificação relativa 

ao Plano Plurianual de Investimento, e Plano de Actividades Municipais – Anos Seguintes, bem como 

submeter as referidas alterações à aprovação da Assembleia Municipal. – Modificação às Grandes 

Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais – 

Anos Seguintes. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o abate ao Património Móvel Municipal, de uma Placa 

Vibratória, considerando que o material em apreço não tem possibilidade de ser reparado. – Abate de 

Placa Vibratória. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o abate ao Património Móvel Municipal, de diversos 

equipamentos do DASU/DEM, por estarem avariados ou desactivados e sem viabilidade de reparação. – 

Abate de Diversos Equipamentos. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou o abate ao Património Móvel Municipal, de diversos 

equipamentos do DGRBM, por estarem avariados ou degradados e sem possibilidade de reparação. – 

Abate de Diversos Equipamentos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de verba, para as Instituições 

envolvidas no Projecto Amasénior – Apoio Alimentar a Idosos, permitindo assegurar o funcionamento do 

aludido projecto nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011 e Janeiro de 2012. – Projecto 

Amasénior. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o deferimento do pedido de emissão da licença de exploração 

do posto de abastecimento de combustíveis, sito na Horta da Lagarta e Horta da Lagoa Longa, na 

Estrada de Santo Eloy, Rua dos Plátanos, na freguesia da Mina, pelo período de 20 (vinte) anos. – 

Emissão de Licença de Exploração do Posto de Abastecimento de Combustíveis – Deferimento. 

 

No âmbito de procedimento disciplinar, a Câmara Municipal da Amadora aprovou a aplicação da pena de 

suspensão de 90 (noventa) dias a um funcionário desta Autarquia, por violação de deveres disciplinares. 

– Procedimento Disciplinar. 

 

Relativamente a um procedimento disciplinar, a Câmara Municipal da Amadora aprovou a aplicação da 

pena de repreensão escrita a um funcionário desta Autarquia, por violação de um dever disciplinar. – 

Procedimento Disciplinar. 

 

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

PH + requerida pela Sra. Angelina Augusta Mata Amarante, na qualidade de Administradora do Imóvel, 

sito na Avenida do Brasil, n.º 19, na freguesia da Venda Nova. – PH+ - Processo n.º 1/11. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o pedido de isenção do pagamento de taxas, efectuado pela 

CUTLA – Clube Universitário Tempo Livre da Amadora, para a utilização do Auditório dos Recreios da 

Amadora, o referido clube tem por objecto, proporcionar a todos os seus membros a possibilidade de 

aprender e transmitir os seus conhecimentos, e desenvolver as suas capacidades nas mais variadas 

áreas do saber, a área cultural, técnico-científica, social, desportiva, do lazer e entretenimento. Foi ainda 

aprovado, submeter o referido pedido à Assembleia Municipal, no âmbito das competências que lhe 

estão atribuídas pela alínea h), do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e pelo n.º 

2 do artigo 12.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, ambos os diplomas na sua actual redacção. – 

Isenção de Pagamento de Taxas – CUTLA. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o pedido de isenção do pagamento de taxas, efectuado pela 

Federação das Associações de Pais do Concelho da Amadora, para a utilização do Auditório dos Recreios 

da Amadora, a referida Federação assume uma função preponderante na dinâmica social relevante que  
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assumem, pela participação cívica na educação das crianças e jovens do Concelho da Amadora, 

constituindo um importante parceiro pelo seu trabalho como Município. – Isenção de pagamento de 

Taxas – FAPCA. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do Protocolo de Colaboração, a celebrar entre 

o Município da Amadora e a UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, no âmbito do projecto 

BIG-EI. O projecto em causa projecta novas e inovadoras dimensões de intervenção, naquilo que se 

pode designar como uma Escola da Igualdade que ultrapassa as barreiras dos espaços físicos, para 

chegar a jovens de vários graus de ensino, a docentes e a agentes sociais, entre os quais as autarquias 

locais. – Protocolo de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a ratificação do acto do Presidente da Câmara, relativo à 

prorrogação do prazo dos contratos de comodato, celebrados no âmbito do Programa Amadora 

Empreende 2009, até 30 de Junho de 2012. – Ratificação do Acto – Contratos de Comodato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi autorizada a celebração dos aditamentos dos Contratos de 

Comodato, celebrados no âmbito do Programa Amadora Empreende 2009, e aprovada a respectiva 

minuta. – Contratos de Comodato – Aditamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura do Procedimento Concursal para recrutamento, em 

regime de contrato por tempo indeterminado, de dez Assistentes Operacionais para a Condução de 

Máquinas Pesadas e Veículos Especiais. – Procedimento Concursal. 

 

 

 

 


