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REUNIÃO DE CÂMARA DE 17 DE ABRIL DE 2013 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal Amadora foi aprovado a designação dos representantes do Município da 

Amadora, para integrar os órgãos sociais da Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da 

Amadora, E.M. (“EIPDA”). – Designação de Representantes. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a revogação da Proposta n.º 77/2013, aprovada na Reunião de 

Câmara de 20 de março, do ano em curso. Foi ainda aprovado a modificação dos Estatutos da EIPDA, 

adequando-os à Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, submetendo aquela modificação à autorização da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea l) do nº 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na sua atual redação. – Revogação de Proposta – Modificação de Estatutos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a revogação da Proposta n.º 90/2013, aprovada na 

Reunião Pública Ordinária de 27 de março, do ano em curso, bem como solicitar competente autorização 

prévia para a assunção dos compromissos plurianuais relativos aos anos de 2013/2014/2015 e 

referentes ao Concurso Público para a Prestação de Serviço Móvel Terrestre, nos termos e ao abrigo da 

alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, conjugado com o n.º 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho. - Revogação de Proposta - Concurso Público para a Prestação de Serviço 

Móvel Terrestre – Assunção dos Compromissos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a retificação da Proposta n.º 527/2012, aprovada na Reunião 

de Câmara de 19 de dezembro de 2012, no sentido de declarar a utilidade pública e a constituição de 

servidão de passagem sobre a totalidade da lage de cobertura do Lote 50 do Alvará de Loteamento 

01/2005, e submeter aquela retificação à aprovação da Assembleia Municipal de acordo e por analogia, 

com o 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. – Retificação de Proposta – Declaração de Utilidade Pública e 

Constituição de Servidão de Passagem. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o projeto de decisão de adjudicação, e a adjudicação do 

procedimento de Ajuste Direto para Fornecimento de Energia Elétrica nas Instalações da EB1 Aprígio 

Gomes e EB1 Mina, alimentadas em Baixa Tensão Especial, bem como a respetiva minuta do contrato. - 

Fornecimento de Energia Elétrica nas Instalações da EB1 Aprígio Gomes e EB1 Mina, 

alimentadas em Baixa Tensão Especial – Ajuste Direto – Minuta de Contrato. 

 

No âmbito do Programa “Aprender & Brincar” para o Ano Letivo 2012/2013, foi aprovado a transferência 

de uma verba para as entidades parceiras do programa em causa, tem como objetivo desenvolver 

atividades de tempos livres, implementado nas EB1 e JI (s) do concelho, resultante de uma parceria pro- 
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movida entre a Câmara Municipal da Amadora e as diversas Entidades Gestoras, entre as quais se 

destacam as IPSS (s). - Programa “Aprender & Brincar”. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, aprovou a atribuição de um apoio económico a um utente, no âmbito 

do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios Sociais a Grupos Desfavorecidos da População – 

Fundo de Coesão Social Municipal. - Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios Sociais a 

Grupos Desfavorecidos da População – Apoio. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado ratificar o reconhecimento ao direito à perceção do 

abono para falhas a uma funcionária desta edilidade, nos termos da legislação em vigor para o efeito. - 

Abono para Falhas – Ratificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de verba (2.ª Tranche) para a AMORAMA – 

Associação de Pais e Amigos de Deficientes Profundos, no âmbito da construção de um equipamento 

social com as respostas de Lar de Idosos (24 utentes), Centro de Atividades Ocupacionais (30 utentes) e 

Serviços de Apoio Domiciliário (50 utentes). - AMORAMA – Associação de Pais e Amigos de 

Deficientes Profundos. 

 

No âmbito do Projeto “Desporto na Rua”, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a minuta de 

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município da Amadora e o Grupo 

Cicloturismo Estrelas da Amadora, bem como a atribuição de apoio financeiro no âmbito daquele 

contrato. – Contrato-Programa – Projeto “Desporto na Rua”. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as Novas Tabelas de Mensalidades das Creches Municipais e da 

Creche dos Filhos dos Funcionários Autárquicos, para o ano letivo de 2013/2014, bem como o valor 

mensal das refeições. – Novas Tabelas de Mensalidades das Creches Municipais e da Creche dos 

Filhos dos Funcionários Autárquicos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município da Amadora e o IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, o qual prevê o apoio 

às famílias residentes nos núcleos degradados que subsistem no território da Amadora, e que a 

autarquia se propõe erradicar. – Protocolo de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a celebração de contratos de arrendamento não habitacionais, 

sem recurso a qualquer procedimento prévio, foi ainda aprovado a minuta do contrato de arrendamento 

não habitacional de prazo certo. – Contratos de Arrendamento Não Habitacionais – Minuta de 

Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de verba para as Juntas de Freguesia, 

Agrupamentos de Escolas e Associações, relativa ao Programa de Atividades de Enriquecimento Curricu- 
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lar do ano curricular 2012-2013 (3ª Tranche), foi ainda aprovado a minuta do protocolo a celebrar entre 

o Município da Amadora e as entidades parceiras relativo ao ano letivo 2013-2014. - Programa de 

Atividades de Enriquecimento Curricular – Minuta de Contrato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de acordo a celebrar entre o Município da Amadora e 

Maurício Araújo de Sousa, o qual tem como objeto, estabelecer as regras aplicáveis à utilização sem 

exclusividade das criações intelectuais do aludido Autor, a saber, Astronauta, Bidu, Cascão, Cebolinha, 

Chico Bento, Jotalhão, Magali, Mônica, Saci, Zé Lelé e Horácio. – Minuta de Acordo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta de protocolo a celebrar entre o Município da 

Amadora e a CP – Comboios de Portugal, no âmbito da promoção e divulgação da oferta cultural da 

Câmara Municipal da Amadora/Recreios da Amadora e a promoção da utilização do comboio. – Minuta 

de Protocolo. 

 

No âmbito do Processo n.º 99-PL/94, a Câmara Municipal da Amadora aprovou a redução da garantia 

bancária, relativa às obras de urbanização, tituladas pelo Alvará de Loteamento n.º 2/96. – Redução de 

Garantia Bancária. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 4.ª Modificação ao PAM (Plano de Ações Municipais) e ao 

Orçamento de Despesa de 2013. – Grandes Opções do Plano (Plano de Ações Municipais) e 

Orçamento de Despesa de 2013. 

 

Pela Câmara municipal da Amadora foi aprovado a 4.ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano 

de Ações Municipais) – Anos Seguintes, bem como submeter a referida Modificação à aprovação da 

Assembleia Municipal. – Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano de Ações Municipais) – 

Anos Seguintes. 

 

No âmbito da Empreitada “Pavilhões Gimnodesportivos nas Escolas Secundárias – Pavilhão da EB 2+3 

Cardoso Lopes”, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a nomeação de novo Coordenador de 

Segurança em Obra, deixando de exercer funções o anterior Coordenador. - Empreitada “Pavilhões 

Gimnodesportivos nas Escolas Secundárias – Pavilhão da EB 2+3 Cardoso Lopes” – 

Substituição de Coordenador de Segurança em Obra. 

 

 

 

 


