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REUNIÃO DE CÂMARA DE 3 DE SETEMBRO DE 2014 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 9.ª Modificação ao PPI (Plano Plurianual de 

Investimentos) e PAM (Plano de Atividades Municipais) e ao Orçamento de Despesa de 2014. – Grandes 

Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e 

Orçamento de Despesa de 2014. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a libertação de uma garantia bancária, relativa a obras de 

urbanização referentes ao Processo n.º 99-PL/94 e tituladas pelo Alvará n.º 2/96. 

Foi ainda aprovado dar conhecimento da aludida libertação à entidade competente e à requerente. – 

Libertação de Garantia Bancária. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alteração à licença de loteamento titulada pelo Alvará 

n.º 10/88, e relativa ao Lote 107, sito na Serra da Mira, na freguesia da Mina de Água, bem como a 

comunicação dos factos à Conservatória do Registo Predial competente, para efeitos de averbamento, 

nos termos dos n.ºs 1, 7 e 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 

dada pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de março. – Alteração ao Alvará de Loteamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter, nos termos e ao abrigo da alínea q) do artigo 25.º 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, para competente aprovação da Assembleia Municipal, a 

integração no domínio público municipal da área total de 9.481,33, no âmbito do loteamento municipal 

sito na Av. Dr. Teófilo Carvalho dos Santos. - Loteamento Municipal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas de 

urbanismo, requerido por Assoalfra – Associação de Solidariedade de Alfragide, nos termos e ao abrigo 

do artigo 4.º do Regulamento Municipal de Taxas Licenças e Autorizações da Administração Urbanística, 

e relativo ao licenciamento das obras de alteração num edifício onde funciona o Centro Social Dr. 

Francisco Sá Carneiro, sito na freguesia de Alfragide. – Isenção de Taxas. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a extensão dos escalões referentes à Ação Social Escolar para 

além do período letivo (interrupções letivas) para o ano letivo de 2014/2015, para os alunos dos 

Escalões A e B, que frequentem a Componente de Apoio à Família (Programa Aprender & Brincar). - 

Programa Aprender & Brincar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado, nos termos e ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, o montante das comparticipações municipais a atribuir às 

associações, no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo - PAMA. 
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O aludido programa tem como objetivo regular as áreas de apoio, eixos de intervenção e critérios de 

análise, através de um instrumento que confere rigor, transparência, eficácia e responsabilidade na 

atribuição e gestão dos apoios entre a Autarquia e as entidades ou organismos, sem fins lucrativos, que 

desenvolvem atividades de âmbito cultural, desportivo, educativo, juvenil e social no concelho. – 

Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA). 

 

A Câmara Municipal da Amadora autorizou a subscrição, por parte do Conselho de Administração dos 

Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), do 

Memorando de Entendimento que visa a promoção da cooperação institucional no âmbito da gestão da 

água entre o FIPAG, Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água e os SIMAS de 

Oeiras e Amadora. – SIMAS - Memorando de Entendimento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter à Assembleia Municipal a presente proposta, 

ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e para efeitos do disposto na alínea v) do n.º 1 do artigo 

25.º, ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, no sentido de autorizar que o Conselho de 

Administração dos SIMAS delibere sobre a concessão de apoio financeiro ao Centro de Cultura e 

Desporto – Organização Social dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Oeiras e Serviços 

Municipalizados 477 e concessão de benefícios sociais aos trabalhadores e seus familiares. – SIMAS - 

Centro de Cultura e Desporto – Organização Social dos Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Oeiras e Serviços Municipalizados. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório Final elaborado pelo Júri do Concurso Público para 

a Empreitada designada por Muros de Suporte na Via Pública, Conservação, Beneficiação e Execução de 

Obras e adjudicou o referido procedimento. 

Foi ainda aprovado, que em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação 

previstas no Código dos Contratos Públicos, a adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar 

subsequente (s), nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 

do artigo 93.º e n.º 2 do artigo 105.º todos daquele diploma legal. - Concurso Público para a 

Empreitada designada por Muros de Suporte na Via Pública, Conservação, Beneficiação e 

Execução de Obras – Adjudicação. 

 

No âmbito da empreitada denominada Equipamento de apoio ao desenvolvimento de práticas 

desportivas no Parque Urbano do Borel/Orçamento Participativo 2013 – Execução de Obra/Casa Clube, 

foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o Plano de Segurança e Saúde. – Plano de Segurança 

e Saúde. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado indeferir três pedidos de indemnização por danos 

alegadamente causados em três veículos. - Pedidos de Indemnização. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de procedimento concursal para a Categoria de 

Polícia Municipal/Agente Municipal de 2.ª Classe, na área de atuação da Polícia Municipal e autorizou o 

recurso ao recrutamento excecional destinado a candidatos que não possuam uma relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente constituída, perante a verificação das condições 

legalmente exigidas para o efeito. 

Foi ainda aprovado, submeter o aludido procedimento à autorização da Assembleia Municipal, nos 

termos do n.º 2 do Artigo 64.º da Lei do Orçamento de Estado para 2014. – Procedimento Concursal 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a aplicação da pena de despedimento a um funcionário 

desta Autarquia, por violação dolosa dos deveres de zelo e de lealdade. – Procedimento Disciplinar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a aplicação da pena de multa a um funcionário desta Edilidade, 

por violação dos deveres de assiduidade e de zelo. – Procedimento Disciplinar. 

 

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

Reabilita + requerida por Ema Maria de Almeida Ferreira, na qualidade de administradora do condomínio 

do imóvel sito na Rua Elias Garcia, n.º 6-B, C e D, na freguesia da Falagueira-Venda Nova, na Amadora. 

- Reabilita + 14/2013. 

 

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

+ requerida por Maria de Lurdes Brito de Almeida, na qualidade de proprietária do imóvel sito na 

Travessa da Quinta do Pau, n.º 10, na freguesia da Falagueira-Venda Nova, na Amadora. - Reabilita + 

19/2014. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Protocolo de Colaboração, a celebrar entre a Câmara 

Municipal da Amadora e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Amadora para a 

manutenção, conservação e beneficiação do equipamento e apoio às ações de ocorrência de riscos 

coletivos resultantes de acidentes, catástrofe ou calamidade da população do concelho da Amadora 

através da corporação dos Bombeiros Voluntários da Amadora. - Protocolo de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município da 

Amadora e o GOEC/CIRIUS/ISEG, o qual permitirá a promover e criar condições para o aconselhamento 

dos consumidores residentes no Município da Amadora, em matéria de gestão de crédito e gestão do 

orçamento familiar, por forma a combater o endividamento excessivo das famílias e o número de casos 

de incumprimento dos contratos de crédito celebrados com instituições bancárias e financeiras. - 

Protocolo de Colaboração. 

 

No âmbito das candidaturas apresentadas pelo Agrupamento de Escolas José Cardoso Pires para a 

abertura de uma Unidade de Apoio Especializado para crianças em situação de multideficiência e surdo-

cegueira congénita (UAM) de 2.º ciclo, na Escola Sede e pelo Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Ne- 
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ves uma candidatura à abertura de uma Unidade de Ensino Estruturado para crianças com perturbações 

do espetro do autismo (UEE), na E.B.1/J.I. Condes da Lousã, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovado a descentralização de verba para os aludidos estabelecimentos de ensino. - Agrupamentos 

de Escolas. 

 

Relativamente às atividades de apoio à família para o ano letivo 2014/2015, foi pela Câmara Municipal 

da Amadora aprovado a minuta do Protocolo de Colaboração, através do qual visa manter o Programa 

“Aprender & Brincar” – componente de apoio à família, permitindo o acompanhamento das crianças do 

1.º ciclo e ou jardim de infância no estabelecimento de ensino que frequentam, fora do horário letivo e 

das atividades de enriquecimento curricular. - Protocolo de Colaboração. 

 

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

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

Curricular para o ano de 2014/2015. - Protocolo de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a alteração ao Regulamento do Programa AmaSénior Lazer, 

bem como submeter o aludido Regulamento à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos e ao 

abrigo da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - Regulamento do 

Programa AmaSénior Lazer. 

 

No âmbito do 35.º aniversário do Município da Amadora, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

deliberado atribuir, como símbolo de reconhecimento, a chave da Cidade da Amadora aos Senhores 

Orlando Guerreiro de Almeida e Joaquim Moreira Raposo. – Homenagem. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alteração à minuta de escritura de permuta de 

terrenos a celebrar entre o Município da Amadora e a Santa Casa da Misericórdia da Amadora. - Minuta 

de Escritura – Alteração. 

 

No âmbito da empreitada designada por Equipamento de Apoio ao Desenvolvimento de Práticas 

Desportivas no Parque Urbano do Borel/Orçamento Participativo 2013 – Execução de Obra/Casa Clube, 

foi aprovado a minuta contratual nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos. - Minuta Contratual. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um protocolo bipartido entre o Município da Amadora e 

as associações parceiras AJPAS – Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e de 

Saúde e ASSACM – Associação de Solidariedade Social Alto da Cova da Moura, com efeitos de 1 de julho 

de 2014 a 30 de junho de 2015. 

No âmbito do aludido protocolo, foi ainda aprovado a transferência de verba relativa à 1.ª tranche (julho 

e agosto) e à 2.ª tranche (setembro e outubro) para a AJPAS – Associação de Intervenção Comunitária,  
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Desenvolvimento Social e de Saúde e a ASSACM – Associação de Solidariedade Social Alto da Cova da 

Moura. - Protocolo Bipartido. 


