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REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 17 JULHO DE 2013 

 
RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado um Voto de Pesar, pelo falecimento da escritora Cristina 
Lisboa. Doutorada em Filosofia pela Universidade Nova de Lisboa, ao longo do seu percurso, publicou 
vários livros, colaborou com a revista Anamnesis e em 2011, venceu a 14ª Edição do Prémio Literário 
Orlando Gonçalves, na modalidade de Ficção Narrativa, com o seu romance de estreia “Nos Dois 
Crepúsculos e ao Meio Dia”, obra dedicada a Henrique Barrilaro Ruas. Neste contexto, a Câmara 
Municipal da Amadora aprovou também endereçar à família enlutada o presente voto de pesar – Voto de 
Pesar. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou, após audiência prévia dos interessados, proceder às obras de 
urbanização previstas no alvará de loteamento nº 2/00 (Casal da Mira), em substituição do titular do 
referido alvará, bem como acionar a caução por aquele prestada – Execução de Obras de Urbanização 
em Substituição do Titular do Alvará de Loteamento nº 2/00. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora, deliberado ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da 
Câmara, através do qual autorizou a adjudicação do ajuste direto para a prestação de serviços de 
impressão do Boletim Municipal “Amadora Sempre Em Movimento”, para a edição de julho/agosto de 
2013 - Ratificação 
 
No âmbito do concurso público para a prestação de serviço móvel terrestre, com cedência de 
equipamento ao Município da Amadora, foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar a 
intenção de não adjudicação e consequente revogação da decisão de contratar, tendo sido aprovado 
proceder à abertura de procedimento de ajuste direto com convite a uma entidade, para prestação de 
serviços de comunicações móveis, com cedência de equipamento ao Município da Amadora, bem como o 
convite e respetivo caderno de encargos – Concurso público 
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A Câmara Municipal da Amadora deliberou solicitar à Assembleia Municipal, competente autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos aos anos de 2014 e 2015, no âmbito da 
posterior abertura de procedimento para prestação de serviços móveis terrestres, ao abrigo da alínea c) 
do nº 1 do artigo 6º da LCPA, conjugado com o nº 6 do artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de 
junho, ambos os diplomas na sua atual redação – Autorização Prévia para a Assunção de 
Compromissos. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 8ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano 
Plurianual de Investimento e Plano de Atividades Municipais) e ao Orçamento de Despesa de 2013 – 
Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades 
Municipais) e Orçamento de Despesa. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a 8ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano 
Plurianual de Investimento e Plano de Atividades Municipais) – Anos Seguintes, bem como submeter 
referida modificação à Assembleia Municipal - Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de 
Investimentos e Plano de Atividades Municipais) – Anos Seguintes. 
 
No âmbito do protocolo celebrado entre esta Edilidade, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 
Intercultural, I.P. (ACIDI), a Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e de Saúde 
(AJPAS) e a Associação de Solidariedade Social do Alto da Cova da Moura (ASSACM), foi pela Câmara 
Municipal da Amadora aprovada a atribuição de verba correspondente à sua participação, no tocante ao 
Mediador Intercultural, que intervém no projeto de Mediação Intercultural em Serviços Públicos, para a 
AJPAS e ASSACM e referente aos meses de setembro e outubro de 2013 – Projeto de Mediação 
Intercultural em Serviços Públicos – Comparticipação do vencimento do Agente de Mediação 
Intercultural – 9ª Tranche. 
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No âmbito do protocolo de colaboração celebrado entre o Município da Amadora e a União de 
Reformados, Pensionistas e Idosos (URPIA), para a concretização do Projeto Passa a Palavra, projeto este 
que contribui para a reinserção social e profissional, através da mobilização, encaminhamento e inserção 
de pessoas em situações de exclusão social, nomeadamente os sem-abrigo, toxicodependentes, 
alcoólicos e pessoas com perturbações mentais, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 
atribuição de apoio financeiro à URPIA, para prossecução do supra mencionado projeto – Projeto Passa 
a Palavra. 
 
No contexto do Plano de Ação Social Escolar do Município da Amadora, foi pela Câmara Municipal da 
Amadora aprovada a atribuição de verba para as escolas do 1º ciclo do ensino básico e jardim-de-
infância, relativa ao subsídio para livros e material escolar – Ação Social Escolar do Município da 
Amadora – Transferência de Verba – 1ª Tranche de 2013/2014. 
 
No âmbito da utilização dos pavilhões desportivos das escolas, pelo movimento associativo desportivo do 
Município, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a transferência de verba para as escolas 
detentoras dos referidos pavilhões e correspondente ao 2º período do ano letivo 2012/2013 – 
Transferência de Verba. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora, no contexto do programa municipal de comparticipação de 
inscrição de atletas de clubes do concelho da Amadora em competições desportivas federadas, aprovada 
a descentralização de verba para as associações e federações desportivas integrantes do aludido 
programa municipal – Descentralização de Verba. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a atribuição de verba para a Santa Casa da 
Misericórdia da Amadora, no âmbito do projeto “Mobilidade e Acessibilidade – Amadora uma Cidade para 
Todos” – Atribuição de verba. 
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Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta de contrato de comodato a celebrar com a 
Organização Mundial de Educação Pré-Escolar (OMEP), para desenvolvimento de atividades no âmbito da 
5ª Geração do Programa Escolhas – Minuta de Contrato de Comodato 
 
No contexto de valorização e requalificação do espaço escolar, foi pela Câmara Municipal deliberado 
descentralizar a verba necessária aos agrupamentos de escolas que apresentaram a sua candidatura em 
consonância com os parâmetros definidos – Descentralização de Verba. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberada a transferência de verbas para as entidades envolvidas 
na 5ª Geração do Programa Escolhas, programa este que promove a inserção social de crianças e jovens 
– Transferência de Verba 
 
Foi pela Câmara Municipal aprovado abater ao património móvel municipal, um computador e um 
monitor, em virtude da sua total amortização, bem como proceder à doação do mesmo à Associação 
Cultural Teatro dos Aloés – Abate ao Património Móvel Municipal e Doação. 
 
No âmbito de processo disciplinar instaurado contra um funcionário desta Autarquia, por violação dos 
deveres de assiduidade e zelo, e após a realização de diligências complementares, foi pela Câmara 
Municipal da Amadora deliberado aplicar a pena de despedimento por facto imputável ao funcionário – 
Processo Disciplinar. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter à Assembleia Municipal o pedido de isenção de taxas 
devidas pela estadia de um canídeo no CROAMA, no âmbito das competências que lhe estão atribuídas 
pela alínea h) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, conjugado com o nº 2 do 
artigo 12º da Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro, ambos os diplomas na sua atual redação – Isenção de 
Pagamento de Taxas. 
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Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a alteração à designação dos Recreios Desportivos da 
Amadora para Recreios da Amadora – Espaço Cultural, bem como deliberou aprovar o projeto de 
alterações ao Regulamento de Utilização dos Recreios da Amadora – Espaço Cultural e sua submissão a 
apreciação pública por um período de 30 dias, ao abrigo do artigo 118º do Código de Procedimento 
Administrativo – Projeto de alterações ao Regulamento de Utilização dos Recreios da Amadora – 
Discussão Pública. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar o programa e orçamento das iniciativas a realizar no 
âmbito das comemorações do XXXIV Aniversário do Município – Comemorações do XXXIV Aniversário 
do Município. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora nomeado para membro do Júri da 16ª Edição do Prémio Literário 
Orlando Gonçalves e na qualidade de representante do Município, o jornalista Rogério Rodrigues – 16ª 
Edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves - Nomeação de representante do Município. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta de contrato de comodato a celebrar com a 
Raízes – Associação de Apoio à Criança e ao Jovem, relativo à cedência de instalações para 
desenvolvimento de atividades no âmbito da 5ª Geração do Programa Escolhas – Minuta de Contrato 
de Comodato 
 
No âmbito do procedimento designado por “Cineteatro Municipal D. João V – Execução de obra de 
remodelação e reabilitação do edifício”, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a respetiva 
minuta contratual, nos termos do nº 1 do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos – Minuta de 
Contrato 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o Projeto de Regulamento Municipal Sobre o Exercício 
de Atividades Diversas e sua submissão a apreciação pública por um período de 30 dias, nos termos do 
artigo 118º do Código de Procedimento Administrativo - Projeto de Regulamento Municipal Sobre o 
Exercício de Atividades Diversas 
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Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o projeto de Regulamento Municipal Sobre a Instalação 
e Funcionamento de Recintos de Espetáculos e Divertimentos Públicos, de Recintos Itinerantes e de 
Recintos Improvisados e sua submissão a apreciação pública por um período de 30 dias, nos termos do 
artigo 118º do Código de Procedimento Administrativo - Projeto de Regulamento Municipal Sobre a 
Instalação e Funcionamento de Recintos de Espetáculos e Divertimentos Públicos, de Recintos 
Itinerantes e de Recintos Improvisados 


