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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 
 
No contexto do requerimento efetuado pela Associação de Proprietários da Serra da Mira, foi pela Câmara 
Municipal da Amadora aprovada a operação de loteamento em AUGI – E, para a parcela de terreno 
designado por “Alto dos Moinhos”, bem como submeter a aludida aprovação a consulta de interessados, 
por um período de 30 dias – Operação de Loteamento 
 
Na sequência da discussão pública a que foi submetida a alteração proposta à licença de loteamento 
titulada pelo alvará nº 3/2003, deliberou a Câmara Municipal da Amadora aprovar a mesma, bem como 
promover o seu consequente aditamento, e comunicar os factos à Conservatória de Registo Predial 
competente, para efeitos de averbamento – Alvará nº 3/2003 – Alteração à licença de loteamento, 
após discussão pública. 
 
Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a redução da garantia bancária emitida pelo Banco 
Espirito Santo, para a execução de obras de urbanização, no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 1/05 e 
referente ao Processo 5-PL/97. – Redução de Garantia Bancária. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a cedência do direito de superfície de uma parcela de 
terreno à Fábrica da Igreja Paroquial da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da Venda Nova, para a 
construção de uma igreja e de um centro social e paroquial – Cedência de terreno em regime de 
direito de superfície.  
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 2ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano de 
Atividades Municipais) e Orçamento de Despesa para 2013 - Grandes Opções do Plano (Plano de 
Atividades Municipais) e Orçamento da Despesa para 2013 – 2ª Modificação. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Regulamento de Utilização dos Recintos Desportivos 
Escolares pelo Movimento Associativo, após discussão pública, bem como submeter o mesmo à 
aprovação da Assembleia Municipal da Amadora – Regulamento de Utilização dos Recintos 
Desportivos Escolares pelo Movimento Associativo 
 
No contexto da alteração substancial das estruturas familiares, consubstanciando-se numa quebra na 
rede de apoio familiar e de vizinhança e, em consequência provocando alterações no exercício das 
funções familiares, que leva à procura de soluções complementares para os cuidados das crianças fora do 
espaço familiar, assumindo as creches um papel fundamental, foi pela Câmara Municipal da Amadora, 
aprovado o projeto de Regulamento Interno das Creches Municipais, bem como a sua submissão a 
apreciação pública – Projeto de Regulamento Interno das Creches Municipais. 
 
Foi pela Câmara Municipal aprovado abater ao património móvel municipal, 23 cacifos metálicos, 3 
secretárias, 15 cadeiras, 3 armários, 1 frigorífico e 1 quadro elétrico, em virtude de inviabilidade na sua 
reparação – Abate ao Património Móvel Municipal. 
 
No âmbito do concurso público para “Construção da Unidade Residencial Moinhos da Funcheira”, foi pela 
Câmara Municipal da Amadora nomeado o Coordenador de Segurança em Obra, bem como aprovado o 
Plano de Segurança e Saúde em Obra – Concurso Público para “Construção da Unidade 
Residencial Moinhos da Funcheira” – Nomeação do Coordenador de Segurança em Obra e 
Aprovação do Plano de Segurança e Saúde em Obra. 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou os aditamentos aos protocolos de delegações de competências 
celebrados entre esta Edilidade e as juntas de freguesia de Alfornelos, São Brás, Mina e Buraca, no 
âmbito da gestão dos polidesportivos municipais, a sua comparticipação municipal nos encargos de 
funcionamentos dos polidesportivos, bem como deliberou submeter os aludidos aditamentos à aprovação 
da Assembleia Municipal – Aditamento aos protocolos de delegações de competências nas juntas 
de freguesia, no âmbito da gestão dos polidesportivos municipais. 
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No âmbito dos Concursos Públicos denominados por “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 
2012/2013/2014 - Zona Norte, Zona Centro e Zona Sul”, empreitadas nº 90/11, nº 91/11 e nº 92/11, 
respetivamente, foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovadas as minutas de adendas aos 
respetivos contratos inicialmente celebrados – Minuta de adenda aos contratos referentes às 
empreitadas nº 90/11, nº 91/11 e nº 92/11. 
 
No contexto dos Concursos Públicos denominados por “Reposição de Pavimentos 2012/2013/2014 -  
Zona Norte, Zona Centro e Zona Sul”, empreitadas nº 86/11, nº 87/11 e nº 88/11 respetivamente, a 
Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a alteração da repartição dos encargos, bem como 
aprovou as minutas de adenda aos contratos anteriormente celebrados – Minuta de Adenda aos 
contratos referentes às empreitas nº 86/11, nº 87/11 e nº 88/11. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a alteração de repartição de encargos, sendo de igual 
modo aprovada a minuta de adenda ao contrato ante celebrado, no âmbito do Concurso Público para a 
empreitada “Iluminação Pública 2012/2014 – Execução/Beneficiação da rede de iluminação pública em 
diversos arruamentos – Zona Norte e Zona Sul” – Empreitada nº 2/12 – Minuta de Adenda ao 
contrato referente à empreitada nº 2/2012. 
 
No âmbito da 24ª Edição do Prémio José Afonso/2011, prémio este que tem como objetivo homenagear 
José Afonso e incentivar a criação musical de raiz portuguesa, foi pela Câmara Municipal da Amadora 
aprovada a composição do júri do Prémio supra referido – 24ª Edição do Prémio José Afonso/2011 – 
Composição do júri. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deferido o recurso hierárquico impróprio interposto pela EPAL, e 
consequentemente aprovada a anulação de todo o procedimento administrativo que fundamentou o 
aludido recurso, bem como notificar a recorrente da deliberação tomada. – Recurso Hierárquico 
Impróprio. 
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A Câmara Municipal da Amadora, no contexto do concurso público para a “Execução de Obras de 
Qualificação do espaço público em substituição dos urbanizadores da Serra de Carnaxide” – Empreitada 
nº 1/2013, retificou alguns elementos das peças do procedimento concursal – Retificação 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a abertura de procedimento concursal para a 
“Reposição de Pavimentos Diversos”, o Programa e Caderno de Encargos, constituição do júri e 
delegações de competências no mesmo, bem como nomear o Coordenador de Segurança em obra – 
Concurso Público para a “Reposição de Pavimentos Diversos” – Abertura e Nomeação de 
Coordenador de Segurança em Obra. 
 
No âmbito do processo nº 28452-AL/2008, correspondente ao licenciamento de obras de alteração à 
edificação, foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovados os projetos de especialidade 
apresentados pela “Casa do Aposentado dos Correios e das Telecomunicações” – Projetos de 
Especialidade. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a retificação a efetuar no Regulamento municipal 
sobre os períodos de abertura e funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e prestação de 
serviços do Município da Amadora, bem como submeter aquela à aprovação pelo Órgão Deliberativo do 
Município – Regulamento Municipal - Retificação. 
 


