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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um voto de pesar pela morte de Joaquim Benite, 

jornalista, encenador e crítico teatral, foi ainda aprovado considerar o seu nome no plano toponímico da 

Cidade da Amadora. – Voto de Pesar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um voto de pesar pela morte de Oscar Ribeiro de Almeida de 

Niemeyer Soares, o mais importante arquiteto brasileiro e um dos nomes mais influentes da Arquitetura 

Moderna a nível mundial. Foi ainda aprovado considerar o seu nome no plano toponímico da Cidade da 

Amadora. - Voto de Pesar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado constituir a favor do Município da Amadora hipotecas 

sobre imóveis, sitos na freguesia da Damaia, como parte da caução destinada a garantir o cumprimento 

da execução do Parque Urbano do Neudel pelo proprietário. – Parque Urbano do Neudel. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou aplicar os resultados transitados até 31 de dezembro de 2011, 

bem como o resultado líquido do exercício de 2011, e submeter os mesmos à aprovação da Assembleia 

Municipal, ao abrigo da alínea r) do n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua 

atual redação, conjugado com o Ponto 2.7.3.1 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua 

atual redação, Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). – Resultados 

Transitados. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado as tarifas de tratamento de águas residuais urbanas e 

de gestão de resíduos urbanos, ao abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na sua atual redação. - Tarifas de Tratamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão 

de Resíduos Urbanos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou submeter à Assembleia Municipal a declaração de utilidade 

pública do espaço, sito na freguesia da Venteira, e no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 1/2005, nos 

termos do artigo 8.º do Código das Expropriações e n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na sua atual redação. 

Foi ainda aprovado, que após a aprovação da aludida declaração de utilidade pública pela Assembleia 

Municipal, os interessados sejam notificados, procedendo ao registo, ainda que de mera anotação ao 

mesmo possa tratar-se, após decorridos os prazos legais para a impugnação da decisão, e antes de 

decorrido o prazo para registo junto da competente Conservatória do Registo Predial. – Declaração de 

Utilidade Pública. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovados os Estatutos dos Serviços Intermunicipalizados de 

Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), bem como submeter os mesmos à 

aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea l) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de setembro, na sua atual redação, permitindo deste modo, que aqueles serviços possam prosseguir 

de forma eficiente, as atribuições que lhe foram acometidas pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. - 

Estatutos dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras 

e Amadora (SIMAS). 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a homenagem aos Senhores Joaquim Silva e Maria do Sameiro 

Araújo, no âmbito da 38.ª Edição da Corrida de São Silvestre da Amadora. - 38.ª Edição da Corrida de 

São Silvestre da Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foram aprovados dois contratos programa a celebrar entre o 

Município da Amadora e o Clube de Natação da Amadora, no âmbito da gestão das piscinas municipais e 

do desenvolvimento da natação. 

Foi ainda aprovado a transferência de um apoio financeiro para o aludido Clube, bem como a atribuição 

de apoio não financeiro ao Clube em causa, através da cedência da gestão e uso das piscinas municipais 

de Alfornelos, Damaia e Venteira. – Contrato Programa – Apoio. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de verba para o Agrupamento de Escolas 

Roque Gameiro, com o objetivo de contribuir na realização de obras de melhoramento, proporcionando 

melhores condições aos alunos, docentes e pessoal não docente, contribuindo para o sucesso educativo. 

Agrupamento de Escolas Roque Gameiro – Obras de Melhoramento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 2.ª alteração ao Regulamento do Cartão Amadora 

65+, nos termos do artigo 241 da Constituição da República Portuguesa, da alínea a) do nº 2 do artigo 

53.º, da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual 

redação, e alínea h) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, conjugado com o 

artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo. 

Foi ainda aprovado submeter à Assembleia Municipal a aludida alteração ao referido Regulamento, nos 

termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação. 

- Regulamento do Cartão Amadora 65+ - Alteração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para o Centro de Formação da 

Associação de Escolas do Concelho da Amadora, para implementar ações de formação. – Ações de 

Formação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado excluir as candidaturas apresentadas pela Associação 

Cidadania Viva (ACV) e da Associação Unidos Cabo Verde (AUCV), no âmbito do PAMA´2012, atendendo  
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que aquelas associações, permanecem em situação irregular face ao Regulamento Municipal do 

Programa de Apoio ao Movimento Associativo. – PAMA´2012 – Elegibilidade de Candidaturas. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de Protocolo de Colaboração, a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Delegação da Amadora da Cruz Vermelha, no âmbito da Rede Integrada de 

Intervenção na Violência na Amadora – RIIVA, com o objetivo de adaptar um espaço próprio para a 

implementação da Casa de Acolhimento de Emergência. 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi ainda aprovado a transferência de uma verba para a Delegação 

da Amadora da Cruz Vermelha, no âmbito do aludido instrumento legal. - Protocolo de Colaboração. 

 

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

entre o Município da Amadora e a Sociedade Filarmónica de Apoio Social e Recreio Artístico da Amadora 

(SFRAA), no âmbito da gestão da Casa de Acolhimento Temporário (CAT) da Quinta de São Miguel. – 

Protocolo de Colaboração. 

 

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

requerida pelo Senhor Jacinto Marques da Costa Leal, na qualidade de administrador do imóvel sito na 

Av. D. João V, N.º 7, na freguesia da Damaia, na Amadora. – PH+ - Proc. n.º 16/12. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o Plano Anual de Feiras do Município da Amadora, para 

o ano de 2013. - Plano Anual de Feiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


