
 
Câmara Municipal da Amadora 
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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 
 
A Câmara Municipal aprovou a 8ª Modificação às Grandes Opções do Plano para o Ano de 2012 (Plano 
Plurianual de Investimentos e Plano de Ações Municipais) – Anos Seguintes, submetendo aquela à 
competente aprovação por parte da Assembleia Municipal - Grandes Opções do Plano para o ano de 
2012 (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Ações Municipais) – Anos Seguintes – 8ª 
Modificação. 
 
No âmbito da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, em vigor desde 22 de fevereiro de 2012, que veio 
aprovar as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades 
públicas, nomeadamente no que diz respeito a novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, 
contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-
privadas, sujeitando estas a autorização prévia da Assembleia Municipal, quando envolvam entidades da 
administração local, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado remeter a proposta à Assembleia 
Municipal para autorização prévia genérica dos compromissos plurianuais a assumir ou que tenham 
produzido os seus efeitos a partir de 22 de fevereiro de 2012, no âmbito da Lei supra citada, bem como 
delegar no Presidente da Câmara a assunção de compromissos plurianuais relativos a despesas de 
funcionamento de caráter continuado e repetitivo desde que prévia e suficientemente dotada a rúbrica 
própria da despesa e os encargos daí decorrentes não ultrapassem € 99.759,58em cada um dos anos 
económicos da sua contração e o prazo de execução de três anos – Autorização Prévia Genérica no 
âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 
 
Apesar da implementação do Projeto AMASENIOR – Apoio alimentar aos idosos aos fins-de-semana e 
feriados, que veio contribuir para uma melhoria na qualidade de vida dos seniores abrangidos, sentiu-se 
no entanto, a necessidade de constituir uma bolsa de vagas de Serviço de Apoio Domiciliário em 
Instituições Particulares de Solidariedade Social do Município, projeto este denominado de “SAD para 
Todos”, para que este serviço possa ser acionado em situações de urgência e desta forma, garantindo o 
devido acompanhamento do idoso em situação de dependência. Nestes termos, foi pela Câmara Municipal 
da Amadora aprovada a minuta de protocolo de colaboração a celebrar com a Santa Casa da Misericórdia 
da Amadora, com a Fundação AFID e SFRAA – Quinta de São Miguel, no âmbito do Fundo de Coesão 
Social – Projeto “SAD para Todos” – Minuta de Protocolo de Colaboração – Projeto “SAD para 
Todos” 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de verba no âmbito do programa municipal de 
comparticipação de inscrição de atletas do Concelho da Amadora em competições desportivas federadas, 
ao abrigo dos respetivos protocolos celebrados, para a Associação de Patinagem de Lisboa e Associação 
de Futebol de Lisboa – Transferência de verba 
 
No âmbito dos concursos públicos abertos para as empreitadas “ Reposição de Pavimento 
2012/2013/2014 – Zona Norte”, “Pavilhões Gimnodesportivos nas Escolas Secundárias – Pavilhão da E.B. 
2+3 Cardoso Lopes” e “Iluminação Pública 2012/2014 – Execução/Beneficiação da Rede de Iluminação 
em diversos arruamentos – Zona Norte e Zona Sul”, foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovados 
os respetivos Relatórios Finais elaborados pelos Júris dos Concursos, bem como adjudicadas as 
empreitadas aos concorrentes que apresentaram melhores propostas – Empreitadas “ Reposição de 
Pavimento 2012/2013/2014 – Zona Norte”, “Gimnodesportivos nas Escolas Secundárias – 
Pavilhão da E.B. 2+3 Cardoso Lopes” e “Iluminação Pública 2012/2014 – 
Execução/Beneficiação da Rede de Iluminação em diversos arruamentos – Zona Norte e Zona 
Sul” – Adjudicação 
 
Foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovadas, no contexto das adjudicações das empreitadas nº 
87/11 para “Reposição de Pavimentos 2012/2013/2014 – Zona Centro”, nº 9/12 - “ Escola E.B.1/J.I 
Moinhos da Funcheira (ex-Mina 9) – Execução de Obras de Beneficiação” e nº 12/12 - “Escola E.B/JI. 
Águas Livres (ex-Damaia 2) – Execução de Obras de Beneficiação das Cozinhas”, as respetivas minutas 
dos contratos a celebrar entre esta Edilidade e as entidades adjudicatárias – Aprovação de minutas de 
Contratos. 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou, nos termos do Regulamento Arquivístico para as Autarquias 
Locais e do Regulamento do Arquivo do Município da Amadora, a eliminação dos documentos existentes 
no arquivo de Alfornelos, visto serem desprovidas de qualquer interesse arquivístico e os seus prazos de 
conservação já terem prescrito – Eliminação de séries documentais 
 
A publicação do Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de abril, que veio implementar medidas com vista à 
simplificação do regime de exercício de diversas atividades económicas, no âmbito da iniciativa 
“Licenciamento Zero”, alterou a Lei nº 97/98, de 17 de Agosto, que regula a afixação e inscrição de 
mensagens de propaganda, revogando a obrigatoriedade de licenciamento da inscrição de determinadas 
mensagens publicitárias, atribuindo aos Municípios, a competência para a definição dos critérios a serem 
observados. Neste âmbito e, decorrido o prazo legal de apreciação pública, a Câmara Municipal da 
Amadora deliberou submeter o Regulamento Municipal sobre Publicidade, à aprovação da Assembleia 
Municipal – Regulamento Municipal sobre Publicidade. 
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Com a publicação do Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de abril, que veio implementar medidas com vista à 
simplificação do regime de exercício de diversas atividades económicas, no âmbito da iniciativa 
“Licenciamento Zero”, sendo que uma dessas medidas prevê que os municípios regulem a utilização 
privativa do espaço público para determinados fins, mediante a fixação de critérios que assegurem a 
conveniente utilização do espaço público por cidadãos e empresas, que exerçam a sua atividade 
comercial ou de prestação de serviços no local. Neste sentido e, decorrido o prazo legal de apreciação 
pública, foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter o Regulamento Municipal sobre 
Ocupação de Domínio Público, à aprovação da Assembleia Municipal – Regulamento Municipal sobre 
Ocupação do Domínio Público.  
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter à Assembleia Municipal a proposta de 
isenção do pagamento de taxas pela recolha e estada de 18 felídeos no CROAMA, por atestada 
insuficiência económica da proprietária dos animais – Isenção de Taxas. 
 


