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REUNIÃO DE CÂMARA DE 7 DE SETEMBRO DE 2011 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, um voto de pesar pelo falecimento do Senhor José Fontes 

Rocha, que foi um dos melhores intérpretes de guitarra portuguesa de todos os tempos. Em 2005 

recebeu o Prémio Amália Rodrigues/Melhor compositor de Fado, ao longo do seu percurso artístico, 

integra o conjunto de guitarras Raul Nery e, no seu trabalho em diversas casas de fado de Lisboa, 

acompanhou todos os nomes da cena fadista, com destaque para Maria Teresa de Noronha e Amália 

Rodrigues, com quem tocou durante 12 anos, em numerosas actuações pelo mundo fora, de Paris a 

Nova York. 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 aprovada a redução da garantia bancária, em nome de TDF – 

Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos Imobiliários, S.A., Jaime Gomes Duarte – Investimentos 

Imobiliários, Lda. e José da Conceição Guilherme, no âmbito do contrato de urbanização referente ao 

Plano de Pormenor da Zona Poente/Rua Elias Garcia. Foi ainda aprovado dar conhecimento do deliberado 

à respectiva entidade bancária e à requerente. – Redução de Garantia Bancária. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou os limites mensais, pela utilização dos telefones móveis pelos 

titulares de cargos, que pelas suas funções e pela realização de determinadas tarefas, necessitam 

daqueles meios, permitindo desenvolver eficazmente as actividades que se encontram adstritos. – 

Telefones Móveis. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 7.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) e Orçamento de 2011. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as alterações integradas na 7.ª Modificação relativa ao Plano 

Plurianual de Investimentos, 3.ª Modificação referente ao Plano de Actividades Municipais e 4.ª 

Modificação – Anos Seguintes, e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. – Modificação às 

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

Municipais – Anos Seguintes. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano (Plano de 

Actividades) e ao Orçamento de Despesa e de Receita para o corrente ano, e submeter à aprovação da 
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Assembleia Municipal. – 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento de Despesa e de 

Receita de 2011. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a cedência de uma parcela de terreno com a área de cerca de 

1800m2, integrado no Loteamento Municipal do Casal da Boba, na Freguesia do Casal de São Brás, à 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS), com vista à construção de uma 

Unidade de Saúde Familiar, com direito de reversão para o Município, se àquela parcela de terreno for 

dado uso diferente ou se a referida Unidade de Saúde Familiar não se encontrar edificada no prazo de 

cinco anos, após a data da escritura. – Cedência de Parcela de Terreno. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios 

Sociais a Grupos Desfavorecidos da População – Fundo de Coesão Social Municipal, o regulamento em 

causa tem por objecto, definir as condições de acesso aos apoios económicos a conceder pelo Município 

a indivíduos isolados ou inseridos em agregado familiar, pertencentes a estratos sociais desfavorecidos 

residentes na área do município. - Regulamento Municipal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba para as Juntas de Freguesia, 

referente ao pagamento das 2.ª visitas de estudo, efectuadas pelas juntas de Freguesia no ano lectivo 

de 2010-2011, no âmbito do Contrato de Doação de Autocarros celebrado entre a Câmara Municipal da 

Amadora e as Juntas de Freguesia do Concelho. – Visitas de Estudo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir uma verba para as Escolas do 1.º Ciclo e de 

Educação Pré-Escolar do Município, destinada ao apoio à realização de festas escolares, manutenção de 

equipamentos, manutenção do material informático e respectivos consumíveis, no âmbito do Protocolo 

de Colaboração para o apoio ao funcionamento das Escolas do 1.º Ciclo e Jardins-de-Infância Municipais. 

– Protocolo de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para a Associação Partilha – 

Associação de Moradores do Bairro do Zambujal, no âmbito do Projecto Piloto Mediadores Municipais do 

ACIDI. – Mediadores Municipais. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir uma verba para os Agrupamentos de Escolas da 

Damaia e Sophia de Mello Breyner Andresen, no âmbito do Projecto “Escola de Férias”, o qual tem como 

objectivo proporcionar aos jovens a ocupação de parte dos seus tempos livres, em período de férias, 

colaborando na recuperação e requalificação do espaço escolar. – Projecto Escola de Férias. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir uma verba para os Agrupamentos de Escolas e 

Escolas Secundárias, que apresentaram candidatura ao Programa de Apoio aos Projectos Sócio - 

Educativos do Município da Amadora (PAPSE) para o Ano Lectivo de 2010/2011 – 2.ª Tranche do Eixo 

II.O programa em causa consiste no desenvolvimento e formação global das crianças e jovens, em 

condições de igualdade de oportunidades no que concerne aos Projectos de Escola, assim como, no 

desenvolvimento de novos ambientes de aprendizagem, permitindo uma aprendizagem activa e 

participativa, onde a componente social constitui um instrumento fundamental no processo, na medida 

em que permite a troca de ideias e experiências facilitadoras da produção de conhecimentos. - 

Programa de Apoio aos Projectos Sócio - Educativos do Município da Amadora (PAPSE). 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização do Programa “Recriar a Vida” para o ano lectivo 

de 2011/2012, atribuindo para o efeito uma verba para as Instituições e Associações envolvidas no 

aludido programa. O aludido programa tem como objectivo ocupar os tempos livres da população maior, 

promover a comunicação interpessoal, combater o isolamento e solidão e promover a inter-ajuda e 

desenvolver novas aprendizagens. - Programa “Recriar a Vida”. 

 

Pela câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba para o Agrupamento de 

Escolas da Damaia, para a aquisição de instrumentos musicais, no âmbito da criação da Orquestra 

Geração e do Núcleo da EB2.3 Pedro D´Orey da Cunha. – Orquestra Geração.  

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para a Fundação Afid Diferença, 

para apoiar na construção de um equipamento social com valências de Creche, Lar de Idosos e Serviço 

de Apoio Domiciliário para Idosos e Crianças, na Rua S. José, Bairro do Zambujal, na Freguesia da 

Buraca. - Fundação Afid Diferença. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba para o CEBESA, 

atendendo que aquela Instituição vai iniciar a construção de uma creche, com capacidade para 66 

crianças, no Casal da Vila Chã, na freguesia da Mina. – CEBESA. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para a Escola EB2.3/Secundária 

Azevedo Neves, no âmbito da recepção da comunidade educativa 2011/2012. - Recepção da 

Comunidade Educativa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a revogação dos instrumentos jurídicos de delegação de 

competências nas Juntas de Freguesia, no âmbito da gestão dos Polidesportivos Municipais. Foi aprovado 

a minuta de delegação de competências a celebrar entre o Município da Amadora e Juntas de Freguesia, 

no âmbito da gestão dos Polidesportivos Municipais, e aprovado a comparticipação municipal nos 

encargos de funcionamento dos aludidos equipamentos no ano em curso e concedidos apoios técnicos e 

logísticos. Foi ainda aprovado submeter a referida minuta à Assembleia Municipal para a competente 

autorização. – Gestão de Polidesportivos Municipais - Delegação de Competências. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba para as Instituições e Associações 

envolvidas no Projecto de Animação nos Centros de Dia do Município – Animocentro, o projecto em 

causa tem como objectivo a dinamização dos Centros de Dia, a promoção de actividades sócio – 

recreativas para a população idosa que frequenta os equipamentos, motivando o convívio e partilha de 

experiências entre os vários Centros de Dia. - Projecto de Animação nos Centros de Dia do 

Município – Animocentro. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir uma verba para a Fundação Benfica, no âmbito 

do Projecto Healthy and Wealthy Together – Developing common european modules on migrants health 

and poverty – Grupo de Suporte Local, o qual tem como objectivo geral o estabelecimento de uma rede 

de trocas temáticas em torno da questão da saúde e da pobreza, entre agentes locais públicos e 

privados que trabalhem com ou para os imigrantes. - Projecto Healthy and Wealthy Together – 

Developing Common European Modules on Migrants Health and Poverty – Grupo de Suporte 

Local. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba para as Juntas de Freguesia, 

Agrupamentos de Escolas e Associações do Município, envolvidos na operacionalização do Programa de 

Actividades de Enriquecimento Curricular 2011-2012, 1.ª tranche. - Actividades de Enriquecimento 

Curricular. 

 

No âmbito da utilização dos pavilhões desportivos escolares pelo movimento associativo desportivo do 

Município da Amadora, no 3.º período do ano lectivo do ano transacto, foi aprovado pela Câmara 

Municipal da Amadora atribuir uma verba para as escolas que disponibilizaram os referidos 

equipamentos desportivos. - Pavilhões Desportivos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a renovação do Protocolo de Colaboração, no qual se 

formalizará a manutenção da parceria entre o Município da Amadora e a Escola de Musica do 

Conservatório Nacional. – Protocolo de Colaboração – Renovação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para as Associações envolvidas 

na dinamização das actividades do Projecto “Férias na Cidade para o ano 2011”, 1.ª tranche, o programa 

em causa tem como objectivo promover um programa diversificado de actividades de ocupação de 

tempos livres que permitam complementar, de forma lúdica a formação das crianças e jovens, 

dinamizando o Movimento Associativo Municipal. – Projecto Férias na Cidade – 2011. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a realização das Comemorações do Mês do Idoso, que 

decorrerão durante o mês de Outubro do ano em curso, bem como os recursos necessários à realização 

da aludida iniciativa, bem como a transferência de uma verba para a URPIA - União de Reformados, Pen- 
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sionistas e Idosos da Amadora, entidade que ficará responsável pela gestão financeira das referidas 

comemorações. A iniciativa em causa tem como objectivos sensibilizar a população em geral para os 

problemas das pessoas idosas, promover o convívio entre idosos, dinamizar o intercâmbio e a troca de 

informações entre Instituições e Associações, bem como promover um conjunto de acções que 

estimulem a criatividade dos idosos. - Comemorações do Mês do Idoso. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou submeter à Assembleia Municipal dois pedidos de isenção de 

taxas efectuadas pelos respectivos proprietários de três canídeos, relativos à recolha e estada no 

CROAMA de dois canídeos. – Isenção de Taxas. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir topónimos a arruamentos existentes no 

Concelho da Amadora e sem designação. – Toponímia. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado ratificar o acto do Presidente, relativo à nomeação do 

Coordenador de Segurança em Obra, respeitante à empreitada de Execução de Obras para a Realização 

do Festival Internacional de Banda Desenhada. – Coordenador de Segurança em Obra – Ratificação 

de Acto. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Plano de Segurança e Saúde elaborado pela empresa 

“Egonmater, Construções, S.A.”, no âmbito da empreitada de Execução das Obras para a Realização do 

Festival Internacional de Banda Desenhada. – Plano de Segurança e Saúde. 

 

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

PH+ requerida pela Sra. Maria Helena Reis Guardado Maricato, na qualidade de administradora do 

imóvel sito na Rua Afonso de Albuquerque, n.º 16, na Freguesia da Venteira, Amadora. - PH+ - 

Processo n.º 2/11. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou comparticipar, com uma verba, para a realização das obras de 

um imóvel, sito na Rua Professor Dr. Egas Moniz, n.º 17, na freguesia da Buraca, na Amadora, as quais 

se revelam necessárias e indispensáveis na recuperação dos imóveis arrendados, no município da 

Amadora, no âmbito do Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados 

(RECRIA). – Recria – Processo 3/11. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar pena disciplinar a um funcionário desta 

Autarquia, por violação de diversos deveres gerais, e ratificar um acto proferido pela Vereadora do 

respectivo pelouro. – Procedimento Disciplinar – Ratificação de Acto. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar pena disciplinar a um funcionário desta 

Autarquia, por violação de dever geral. – Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado suspender pelo período de seis meses a aplicação de 

pena disciplinar a uma funcionária desta Autarquia, por violação de diversos deveres gerais. - 

Procedimento Disciplinar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização da II Feira de Arte Contemporânea da Amadora 

2011, a qual irá decorrer no Parque Delfim Guimarães, de 7 a 9 de Outubro do corrente ano. - II Feira 

de Arte Contemporânea da Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a metodologia referente à comparticipação municipal 

nas inscrições para a época desportiva 2011/2012, nas modalidades de andebol, atletismo, basquetebol 

e futebol. Foi ainda aprovado a minuta do protocolo a celebrar entre o Município da Amadora e as 

Associações de Atletismo de Lisboa, de Andebol de Lisboa, de Basquetebol de Lisboa e de Futebol de 

Lisboa, no âmbito da aludida comparticipação. – Protocolo – Metodologia. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Administração do Condomínio Geral do Centro Comercial Colina do Sol, no 

âmbito da servidão administrativa. – Acordo de Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a rectificação de algumas cláusulas do Programa do 

Concurso e do Caderno de Encargos, do Concurso Público Internacional para a Prestação de Serviços de 

Limpeza em Diversas Instalações Municipais, bem como a prorrogação para a apresentação das 

propostas do aludido procedimento concursal. - Concurso Público Internacional para a Prestação 

de Serviços de Limpeza em Diversas Instalações Municipais – Rectificação – Prorrogação de 

Prazo. 


