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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento de Fernando 

Augusto de Almeida Ribeiro e Castro, Presidente da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas 

(APFN), bateu-se sempre e determinantemente pela promoção da natalidade e pela defesa de melhores 

condições para todas as famílias que fossem, ou quisessem ser, numerosas. Ao longo de uma vida de 

dedicação constante à causa pública, foram muitos os que, pela sua tenacidade e generosidade, se 

sentiram inspirados. Destacou-se como figura notável da sociedade portuguesa, como também pela sua 

colaboração a muitas famílias Amadorenses. - Voto de Pesar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou submeter a discussão pública por um período de 15 (quinze) 

dias, nos termos do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 

dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, as alterações aos Alvarás de Loteamento n.ºs 

10/88 e 1/92. 

Foi ainda aprovado submeter a pronúncia dos proprietários dos Lotes, por um período de 10 (dez) dias, 

as aludidas alterações aos Alvarás de Loteamento n.ºs 10/88 e 1/92, nos termos do n.º 3 do artigo 27.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 

março. - Alterações aos Alvarás de Loteamento n.ºs 10/88 e 1/92 – Discussão Pública. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter, nos termos e ao abrigo do vertido no n.º 2 

do artigo do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, 

de 30 de março, a discussão pública, pelo prazo de 10 (dez) dias, para consulta dos interessados, o 

pedido de alteração à operação de loteamento titulada pelo Alvará n.º 1/02. – Alteração ao Alvará de 

Loteamento n.º 1/02 – Discussão Pública. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou indeferir, o pedido de indemnização efetuado por um 

requerente, por danos sofridos no seu veículo, em virtude da alegada queda de sinal vertical. O aludido 

indeferimento foi aprovado, por não estarem reunidos os pressupostos para a efetivação da 

responsabilidade civil extracontratual do Município. – Pedido de Indemnização. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado a minuta de Acordo Revogatório Parcial relativa 

prestação de serviços denominado “Elaboração de Projeto de Reforço Estrutural dos Corpos Principal e 

Adjacente do Edifício dos Paços do Municipal”. - Acordo Revogatório Parcial. 

 

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

requerida por Plantília Maria Ramos, na qualidade de administradora do imóvel sito na Praceta Mário 

Azevedo Gomes, n.º 2, na freguesia das Águas Livres, na Amadora. – PH+10/2013. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação das obras, no âmbito do Programa 

Reabilita + requerida por Artur Martins Fernandes, na qualidade de comproprietário do imóvel sito na 

Rua Dr. Egas Moniz n.º 17, na freguesia das Águas Livres, na Amadora. – Reabilita +08/2013. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou atribuir apoio a quatro residentes no Município, no âmbito do 

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

de Coesão Social Municipal. – Fundo de Coesão Social. 

 

No âmbito do Protocolo de Colaboração para a manutenção de equipamentos e realização de pequenas 

reparações, nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância da rede pública, foi aprovado 

pela Câmara Municipal da Amadora a transferência de uma verba para os Agrupamentos de Escolas de 

Alfornelos, Almeida Garrett, Amadora 3, Amadora Oeste, Cardoso Lopes, D. João V, Damaia, Dr. 

Azevedo Neves, José Cardoso Pires, Mães d´ Água, Miguel Torga e Pioneiros da Av. Portuguesa. O apoio 

em causa, permite resolver atempadamente e de modo eficaz os problemas e danos identificados, 

resultantes do desgaste diário das instalações dos Estabelecimentos de Ensino e respetivos materiais de 

uso frequente. – Agrupamentos de Escolas. 

 

Relativamente à utilização dos recintos desportivos escolares, pelo Movimento Associativo da Amadora, 

foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a transferência de uma verba para os Agrupamentos de 

Escolas de Alfornelos, Pioneiros da Aviação Portuguesa, Miguel Torga, Amadora 3, Mães d´Água e 

Amadora Oeste. Através do apoio em causa, promove-se as atividades dos clubes e associações 

desportivas e contribui-se para a formação cívica e desportiva. - Recintos Desportivos Escolares. 

 

No âmbito do Programa de Apoio aos Projetos Socioeducativos (PAPSE) do Município da Amadora, foi 

pela Câmara Municipal da Amadora aprovado atribuir uma verba para os Agrupamentos de Escolas, que 

viram aprovadas as suas candidaturas ao aludido programa. O mencionado programa permite o 

desenvolvimento e formação global de crianças e jovens em condições de igualdade de oportunidades, 

no que concerne aos Projetos de Escola e contribui ainda para o desenvolvimento de novos ambientes de 

aprendizagem, permitindo um ensino ativo e participado, onde a componente social constitui um 

instrumento fundamental, na medida em que garante a troca de ideias e experiências na aquisição de 

conhecimentos. - Programa de Apoio aos Projetos Socioeducativos (PAPSE). 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou submeter à Assembleia Municipal as alterações aos Estatutos 

da Associação “Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento (CD-ARICD), nos termos do 

n.º 3 do artigo 109.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro conjugado com o n.º 1 do artigo 108.º do 

mesmo diploma legal. A referida Associação tem uma componente de cooperação assente em laços de 

parceria intermunicipal, é um instrumento potenciador de desenvolvimento humano, que otimiza a 

partilha de recursos e iniciativas conjuntas de melhoria das condições de vida das populações dos 

municípios dos países de língua oficial portuguesa. - Estatutos da Associação “Rede Intermunicipal 

de Cooperação para o Desenvolvimento (CD-ARICD) – Alteração. 


