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REUNIÃO DE CÂMARA DE 4 DE SETEMBRO DE 2013 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alteração aos limites iniciais do Alvará de Loteamento 

n.º 3/03, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 7 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação. 

Foi ainda aprovado o projeto de loteamento reformulado, sito na Av. Dr. Teófilo Carvalho dos Santos, 

nas freguesias da Reboleira e da Damaia, nos termos do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

setembro, conjugado com o n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, ambos 

os diplomas legais na sua atual redação. – Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 3/03 – Projeto 

de Loteamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a redução do montante da caução, no âmbito do Alvará de 

Loteamento n.º 1/08, bem como o distrate da hipoteca sobre o Lote n.º 4, mantendo-se a hipoteca 

sobre os restantes Lotes (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 11). – Redução de Garantia Bancária – Distrate de 

Hipoteca. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado emitir parecer prévio vinculativo sem redução 

remuneratória, para a celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Comunicações Móveis 

Terrestres (SMT), nos termos do regime excecional previsto na alínea a) do n.º 6 do Artigo 75.º da LOE 

de 2013. 

Foi aprovado a abertura de Concurso Público para Prestação de Serviços de Comunicações Móveis 

Terrestres, com cedência de equipamentos ao Município da Amadora, ao abrigo do disposto na alínea b), 

do n.º 1, do artigo 16.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º e artigo 130.º, todos do Código dos 

Contratos Públicos, bem como as peças do procedimento, designadamente, o programa e o caderno de 

encargos, nos termos do disposto na alínea b), do n.º 1 e n.º 2, do artigo 40.º do Código dos Contratos 

Públicos, conjugado com a alínea q) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na 

sua atual redação. 

Foi ainda aprovado a composição do Júri, ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do Código dos Contratos 

Públicos e delegar no Júri as competências para a realização da audiência prévia dos concorrentes e para 

prestação de esclarecimentos, conforme o disposto no n.º 2 do artigo 69.º conjugado com o n.º 1 do 

artigo 109, todos do Código dos Contratos Públicos. - Parecer Prévio Vinculativo Sem Redução 

Remuneratória - Concurso Público para Prestação de Serviços de Comunicações Móveis 

Terrestres, Com Cedência de Equipamentos ao Município da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder à execução das obras de urbanização previstas no 

Alvará de Loteamento n.º 01/01, nos termos e ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 84.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), acionando a caução destinada a garantir a boa e regular  
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execução das obras de urbanização, conforme resulta do disposto no n.º 3 do artigo 84.º conjugado com 

o artigo 54.º, ambos do RJUE. – Execução de Obras de Urbanização. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 9.ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano de 

Atividades Municipais e Plano Plurianual de Investimentos ) e ao Orçamento de Despesa de 2013. – 

Grandes Opções do Plano (Plano de Atividades Municipais e Plano Plurianual de 

Investimentos) e Orçamento de Despesa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o abate ao património móvel municipal de três 

varredouras, considerando que os equipamentos em causa estão danificados, e a sua reparação não ser 

economicamente viável. – Abate ao Património Móvel Municipal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a descentralização da verba, para as instituições envolvidas no 

projeto Amasénior – Apoio Alimentar a Idosos, permitindo assegurar o funcionamento do projeto em 

causa nos meses de maio a setembro de 2013. 

O projeto em causa, permite dar apoio alimentar aos fins-de-semana e feriados para pessoas idosas 

e/ou dependentes, já beneficiários de uma resposta social (SAD ou Centro de Dia). - Projeto 

Amasénior – Apoio Alimentar a Idosos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de verba para as Associações envolvidas 

no Projeto “Férias na Cidade – 2013” (2.ª Tranche). O projeto em causa permite complementar e 

diversifica as atividades de ocupação de tempos livres, de forma lúdica, a formação das crianças e 

jovens, dinamizando o Movimento Associativo Municipal. - Projeto “Férias na Cidade – 2013”. 

 

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 Projeto Piloto Mediadores Municipais do 

Acidi, para Comparticipar no vencimento do Mediador Municipal, no que se refere à compensação final, 

atendendo que foi concluída a parceria estabelecida com os Municípios e Associações envolvidas no 

aludido Projeto. - Projeto Piloto Mediadores Municipais do Acidi. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba para a AMORAMA - 

Associação de Pais e Amigos de Deficientes Profundos, no âmbito do Apoio à Construção de 

Equipamentos Sociais (3.ª Tranche). O enriquecimento em causa dará resposta a um Lar de Idosos para 

24 utentes, a um Centro de Atividades Ocupacionais para 30 utentes e Serviço de Apoio Domiciliário 

para 50 utentes. - AMORAMA - Associação de Pais e Amigos de Deficientes Profundos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou atribuir uma verba para a Associação dos Amigos da Escola 

Superior de Teatro e Cinema, no âmbito do Projeto de Animação nos Centros de Dia do Município, 

permitindo com o projeto em causa, potenciar as capacidades das pessoas, através da partilha de 

emoções e sentimentos, potenciando a interação com circunstâncias históricas, sociais e pessoais e si- 
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multaneamente respeitando o ritmo e a história de cada um. - Projeto de Animação nos Centros de 

Dia do Município. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição de uma verba para a Fundação Afid 

Diferença, no âmbito do Apoio à Construção de Equipamentos Sociais, dando resposta às valências de 

Creche, Lar de Idosos e Serviços de Apoio Domiciliário para Idosos com capacidade respetivamente para 

33 crianças, 59 idosos e 50 idosos, sito na Rua de S. José, no Bairro do Zambujal, na Freguesia da 

Buraca, prevendo-se a abertura do mesmo durante o mês de setembro. - Fundação Afid Diferença. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou atribuir uma verba para a Junta de Freguesia da Venteira, 

como forma de comparticipação na realização conservação e recuperação da cobertura do Pavilhão 

Desportivo Municipal José Caeiro - Pavilhão Desportivo Municipal José Caeiro. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir uma verba para a Junta de Freguesia de 

Alfragide, para comparticipar na realização de obras de adaptação do espaço sito na Av. Almeida 

Garrett, n.º 16, no âmbito da criação do Centro Cívico de apoio social a crianças e idosos assim como 

um espaço ocupacional com valências nas áreas desportivas e culturais. - Centro Cívico. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba para a Delegação da Amadora da 

Cruz Vermelha Portuguesa, para fazer face às despesas com reparações e manutenção de ambulâncias. 

- Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Amadora. 

 

No âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo – 2013, foram aprovados os montantes dos 

subsídios a atribuir para as Associações, que reúnem as condições exigidas, e que desenvolvem 

atividades de âmbito cultural, desportivo, educativo, juvenil e social no concelho. - Programa de Apoio 

ao Movimento Associativo – 2013. 

 

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

o Município da Amadora e as Entidades Gestoras do Programa de Implementação das Atividades de 

Enriquecimento Curricular para o ano Letivo de 2013/2014. – Protocolo de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a prorrogação dos representantes da Autarquia nos Conselhos 

Gerais dos Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias, até ao próximo dia 31 de dezembro de 

2013. - Representantes da Autarquia nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas e 

Escolas Secundárias – Prorrogação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo a celebrar entre o Município da Amadora e o Damaia Ginásio Clube, bem como a atribuição 

de apoio financeiro no âmbito do aludido Contrato. O aludido Contrato-Programa, permite a promoção e  
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o apoio ao desporto, consubstanciado nas condições da prática desportiva. - Contrato-Programa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba para a Junta de Freguesia de São 

Brás, como forma de comparticipar na realização de obras de adaptação do espaço e instalação do Espa- 

ço Sénior de São Brás com valências de atendimento social, biblioteca, sala de convívio e dinamização 

de atividades, no âmbito do Programa Municipal “Recriar a Vida”, permitindo deste modo promover as 

condições de vida dos seus munícipes, em especial dos mais idosos, por serem aqueles que 

normalmente dispõem de menores recursos económicos. - Programa Municipal “Recriar a Vida”. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado emitir parecer favorável à transferência das instalações 

da “Farmácia Clabel” da Rua António Sardinha, n.º 23-D para a Rua Ernesto Melo Antunes, n.º 7-A, na 

freguesia da Venteira. – Parecer Favorável. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a execução da caução prestada, no âmbito da empreitada para 

a “Construção de 4 salas de aula para a E.B. Padre Himalaia na Damaia”, permitindo efetuar as 

correções das anomalias detetadas. – Execução de Caução. 

 

No âmbito da empreitada denominada “Cineteatro Municipal D. João V – Execução da Obra de 

Remodelação e Reabilitação do Edifício, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora o Plano de 

Segurança e Saúde. – Plano de Segurança e Saúde. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura de procedimento concursal para 

recrutamento, em regime de contrato por tempo indeterminado, de um Assistente Operacional. – 

Procedimento Concursal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Regulamento Municipal sobre a Utilização Ilegal de Edifícios 

ou Frações, Desenvolvimento de Atividades não Licenciadas e Limpeza de Fogos, nos termos do disposto 

no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação. 

Foi ainda aprovado remeter para a Assembleia Municipal o aludido 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 

Municipal sobre a Utilização Ilegal de Edifícios ou Frações, Desenvolvimento de Atividades 

não Licenciadas e Limpeza de Fogos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado, nos termos da alínea f) do artigo 6.º do Regulamento 

do Arquivo do Município da Amadora e do número 3 do artigo 6.º do Regulamento Arquivístico para as 

Autarquias Locais, a eliminação de algumas séries documentais, existentes no arquivo de Alfornelos, por 

serem desprovidas de qualquer interesse arquivístico e os seus prazos de conservação já terem 

prescrito. – Eliminação de Séries Documentais. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou suspender a pena de repreensão escrita, pelo prazo de seis 

meses aplicada a um funcionário desta Autarquia, por violação dos deveres de assiduidade e 

pontualidade. – Procedimento Disciplinar. 

 

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

PH+ requerida pelo Senhor António Jorge Almeida da Cunha, na qualidade de administrador do imóvel 

sito na Rua 9 de Abril, n.º 9 na freguesia da Mina, na Amadora. – PH+1/2013. 

 

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

requerida pela Senhora Aurora Felicidade de Almeida Nunes Rodrigues, na qualidade de administradora 

do imóvel, sito na Rua Afonso de Albuquerque, n.º 18 na freguesia da Venteira, na Amadora. - 

PH+2/2013. 

 

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

PH+ requerida por Maria João Santos Costa e Luís Filipe Martins de Brito, na qualidade de 

administradores do imóvel sito na Rua do Outeiro, n.º 2 na freguesia da Falagueira, na Amadora. - 

PH+3/2013. 

 

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

requerida pelo Senhor Custódio Rodrigues Ferreira, na qualidade de administrador do imóvel, sito na 

Rua do Outeiro, n.º 22 na freguesia da Falagueira, na Amadora. - PH+5/2013. 

 

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

PH+ requerida pelo Senhor Jorge Manuel Pinto Fernandes, na qualidade de administrador do imóvel, sito 

na Rua Padre Cruz, n.º 4, 4-A, 4-B na freguesia da Buraca, na Amadora. - PH+13/2013. 

 

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

Reabilita+ requerida pelo Senhor Fernando Ribeiro Fernandes, na qualidade de administrador do imóvel 

sito na Rua 1.º de Maio, n.º 34 na freguesia da Venteira, na Amadora. – REABILITA+01/2013. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a composição do Júri do Prémio José Afonso de 2013, 

relativo às obras editadas nos anos 2011 e 2012, o qual será constituído, designadamente pelo 

Presidente desta Edilidade ou em quem delegar, que preside, e pelas personalidades Olga Prats – 

Pianista, Sérgio Azevedo – Músico e Vanda Santos (Chefe de Divisão de Intervenção Cultural). – Prémio 

José Afonso de 2013 – Composição do Júri. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Programa e Orçamento da 24.º Edição da Amadora BD – 

Festival Internacional de Banda Desenhada e Imagem 2013, bem como as Normas de Participação dos 

Concursos da BD. 
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No âmbito do aludido evento, foi ainda aprovado a constituição de um Fundo de Maneio Extraordinário. – 

24.ª Edição do Festival Internacional BD`2013. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado ratificar a deliberação do Conselho de Administração 

dos SIMAS, através da qual remete à Assembleia Municipal da Amadora para aprovação, do Relatório e 

Conta de Gerência dos SMAS de Oeiras e Amadora, no período compreendido entre 1 de janeiro e 8 de  

maio de 2013, bem como submeter, o aludido Relatório nos termos do disposto na alínea c) do artigo 

17.º do Regulamento dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, à 

Assembleia Municipal. - Relatório e Conta de Gerência dos SMAS de Oeiras e Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de um subsídio à ACECOA – Associação Comercial 

e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora, no âmbito de um protocolo celebrado entre aquela 

entidade e o Município da Amadora, relativo às iluminações de Natal no Município. – Iluminações de 

Natal. 

 

 

 


