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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado proceder à discussão pública de um pedido de 

alteração à licença titulada, pelo Alvará de Loteamento n.º 2/01, no âmbito do Proc. n.º 137-PL/96, ao 

abrigo do n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março. – Alteração ao Alvará de Loteamento – Discussão 

Pública. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a redução da garantia bancária, para a boa execução das 

obras de urbanização, no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 3/2001 e referente ao Proc. n.º 140-

PL/99. – Redução de Garantia Bancária. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 9.ª Modificação ao PPI (Plano Plurianual de 

Investimentos), PAM (Plano de Atividades Municipais) e ao Orçamento de Despesa de 2012. – Grandes 

Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e 

Orçamento de Despesa. 

 

No âmbito do Projeto de Mediação Intercultural em Serviços Públicos, a Câmara Municipal da Amadora 

aprovou a transferência de uma verba para a Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento 

Social e de Saúde (AJPAS) e para a Associação de Solidariedade Social do Alto da Cova da Moura 

(ASSACM), para a comparticipação dos vencimentos dos Agentes de Mediação Intercultural e referente 

aos meses de julho e agosto. – Projeto de Mediação Intercultural em Serviços Públicos. 

 

No âmbito do Projeto SAD para Todos e foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a transferência 

de uma verba para as Instituições envolvidas no referido projeto, a Fundação Afid Diferença, SFRAA – 

Quinta de São Miguel e Santa Casa da Misericórdia, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 

2012, permitindo dar apoio domiciliário, para em situações de urgência, garantir o devido 

acompanhamento, de idosos e dependentes, proporcionando a estes a permanência na sua habitação 

com os cuidados necessários. – Projeto SAD para Todos. 

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

envolvidas no Projeto Férias na Cidade 2012, a Associação Escoteiros de Portugal (AEP) Grupo 48, 

Circuito Explosivo – Núcleo de Expressão Artística, Clube de Ténis da Amadora e Radial Skate Clube. O 

projeto em causa é direcionado para uma faixa etária entre os 7 e os 15 anos e será realizado no mês 

de julho de 2012, tem como objetivo promover um programa diversificado de atividades de ocupação de 

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

dinamizando o Movimento Associativo Municipal. – Projeto Férias na Cidade 2012. 
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No âmbito da análise dos relatórios financeiros de valorização da requalificação do Parque Escolar e das 

candidaturas apresentadas pelos Agrupamentos de Escolas, para a realização de beneficiações nas 

escolas, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a transferência de uma verba para os 

Agrupamentos de Escolas Almeida Garrett, Cardoso Lopes, D. Francisco Manuel de Melo, Damaia, José 

Cardoso Pires, Miguel Torga, Roque Gameiro e Sophia de Mello Breyner Andresen. – Requalificação do 

Parque Escolar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do contrato, referente à empreitada para a 

Organização e Realização do Festival Internacional de Banda Desenhada e nos termos do n.º 1 do artigo 

98.º do Código dos Contratos Públicos. – Minuta do Contrato – Empreitada para a Organização e 

Realização do Festival Internacional de Banda Desenhada. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Projecto de Regulamento dos Períodos de Abertura e 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços do Município da 

Amadora e respetivas alterações, tendo ainda sido remetido o aludido Projecto de Regulamento à 

Assembleia Municipal, para aprovação nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação. - Projecto de Regulamento dos Períodos de 

Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços 

do Município da Amadora. 

 

 


