
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 6 DE JULHO DE 2016 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a libertação da garantia bancária, no 

âmbito do Alvará de Loteamento n.º 2/04, no âmbito do Processo de Loteamento n.º 114-

PL/96, e relativa às obras de urbanização sitas na Rua Elias Garcia/Zona Norte, na 

freguesia da Venteira. 

Foi ainda deliberado comunicar à entidade bancária e à requerente o teor da presente 

deliberação. – Libertação de Garantia Bancária. 

 

No âmbito do procedimento de Concurso Público, com publicitação no Diário da República, 

para fornecimento de manuais escolares para os alunos do 2.º, 3.º e 4.º ano de escolaridade 

do 1.º ciclo do ensino básico público do município da Amadora, foi pela Câmara Municipal 

da Amadora aprovado o Relatório Final elaborado pelo júri do procedimento, bem como 

adjudicado o procedimento e aprovado a minuta do contrato a celebrar com a entidade 

adjudicatária. - Concurso Público, com Publicitação no Diário de Escolaridade do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico Público do Município da Amadora – Adjudicação – Minuta de 

Contrato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o projeto de execução e a abertura do Concurso 

Público para a empreitada designada por Parque da Fonte das Avencas – Execução da 

Obra, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos e 

autorizou a respetiva despesa. 

Foi ainda aprovado as peças concursais do mencionado procedimento, a designação do Júri 

que conduzirá a realização das operações inerentes ao procedimento, bem como delegar no 

júri nos termos do n.º 1 do artigo 109.º conjugado com o n.º 2 do artigo 69.º as competências 

previstas no n.ºs 2 e 3 do artigo 50.º, no n.º 4 do artigo 64.º e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º 

todos do Código dos Contratos Públicos e aprovado a nomeação do Coordenador de 

Segurança em Obra. - Concurso Público para a Empreitada Designada por Parque da 

Fonte das Avencas – Execução da Obra – Abertura. 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora indeferiu o pedido de indemnização apresentado por uma 

requerente, por danos ocorridos numa viatura. – Pedido de Indemnização. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar a um trabalhador desta edilidade 

por violação dos deveres gerais de zelo, obediência, correção, assiduidade e pontualidade, 

a sanção disciplinar de multa, nos termos e para os efeitos do disposto nas alíneas a), b), c) 

e d) do artigo 185.º e no n.º 2 do artigo 181.º ambos da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas. – Procedimento Disciplinar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou nos termos do disposto na alínea n) do artigo 

23.º e na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, bem como do n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento 

Administrativo, dar início ao procedimento administrativo do regulamento do programa 

municipal de apoio à realização de obras – Reabilita Plus. - Regulamento do Programa 

Municipal de Apoio à Realização de Obras – Reabilita Plus – Início de Procedimento. 

 

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

do Programa Reabilita + requerida por Manuel José Ferreira de Araújo, na qualidade de 

Administrador do Condomínio do imóvel sito na Rua Pedro Franco, n.º 31, 31-A e 31-B, na 

freguesia da Falagueira-Venda Nova, na Amadora. - Reabilita + 7/2016. 

 

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

Programa Reabilita + requerida por Ana Cristina Ranha dos Santos, na qualidade de 

Administradora do Condomínio do imóvel sito na Praça D. João I, n.º 1, 1A, 1B e 1C, na 

freguesia da Venteira, na Amadora. - Reabilita + 9/2016. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição de uma verba para efeitos de 

comparticipação para material escolar (1.ª Tranche), no âmbito da Ação Social Escolar – 

ano letivo 2016/2017.  

A comparticipação em causa destina-se a famílias dos alunos do ensino pré-escolar e do 1.º 

ciclo do ensino básico com dificuldades económicas para adquirir os materiais escolares de 

que os seus educandos necessitam. - Ação Social Escolar. 

 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para a Santa Casa 

da Misericórdia da Amadora (SCMA), no âmbito do Sistema Telefónico de Assistência 

Permanente da Amadora (STAPA), correspondente ao período de janeiro a junho. - Sistema 

Telefónico de Assistência Permanente da Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba no âmbito do 

Projeto AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos para as Instituições envolvidas, 

designadamente Fundação AFID Diferença, Sociedade Filarmónica de Apoio Social, 

Sociedade Filarmónica de Apoio Social e Recreio Artístico da Amadora (SFRAA) e Santa 

Casa da Misericórdia da Amadora (SCMA). 

O projeto em causa, permite dar apoio alimentar, aos fins-de-semana e feriados, a pessoas 

idosas e/ou dependentes, já beneficiárias de uma resposta social (SAD ou Centro de Dia). -  

Projeto AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos. 

 

No âmbito do Programa Municipal de Comparticipação de Inscrição de Atletas de Clubes do 

Concelho da Amadora em Competições Desportivas Federadas, foi pela Câmara Municipal 

da Amadora aprovado a transferência de uma verba para a Associação de Ténis de Lisboa, 

Federação de Andebol de Portugal, Associação de Futebol de Lisboa, Associação de 

Basquetebol de Lisboa, Federação Portuguesa de Esgrima e Associação de Atletismo de 

Lisboa. - Programa Municipal de Comparticipação de Inscrição de Atletas de Clubes 

do Concelho da Amadora em Competições Desportivas Federadas. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a transferência de uma verba (2.ª tranche), 

relativa ao ano letivo 2015/2016, para as Entidades parceiras no Programa Aprender & 

Brincar. - Programa Aprender & Brincar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma bolsa de participação aos 

jovens envolvidos no Programa Férias na Cidade 16+ (2016). 

O Programa em causa, promove a realização de diversas atividades ludicopedagógicas de 

ocupação de tempos livres, que permitam salvaguardar a formação contínua de crianças e 

jovens, para lá do período escolar, dinamizando igualmente o Movimento Associativo 

Municipal. - Programa Férias na Cidade 16+ (2016). 

 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a Tabela de Mensalidades a aplicar nas 

Creches Municipais para o ano letivo 2016/2017. - Tabela de Mensalidades. 

 

Relativamente ao Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a um residente do 

Município, em situação de comprovada carência económica. - Regulamento Municipal do 

Fundo de Coesão Social. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aceitou nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, a doação de um conjunto de livros 

para a Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos efetuada pela Editora Âncora. – 

Doação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a aceitação da doação de um conjunto de 

álbuns de banda desenhada para a Bedeteca da Biblioteca Municipal Fernando Piteira 

Santos, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

na sua atual redação. – Doação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aceitou nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, a doação de um conjunto de 

fanzines à Bedeteca da Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos. – Doação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição de uma verba para a Fábrica 

da Igreja Paroquial de São Brás, no âmbito das obras de construção da nova Igreja de São 

Brás. - Fábrica da Igreja Paroquial de São Brás. 

 

No âmbito do Concurso Público para a Empreitada Designada por Parque Urbano do 

Neudel – Execução das Obras em Substituição do Promotor, foi aprovado a minuta 

contratual, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos. 

– Minuta de Contrato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora indeferiu um pedido de indemnização requerido no âmbito 

de uma ocorrência na via pública. - Pedido de Indemnização. 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a composição do júri do Prémio José 

Afonso/2016, que será constituído pela Senhora Presidente ou em quem delegar, que 

preside, e pelas personalidades Olga Prats (Pianista), Sérgio Azevedo (Músico) e Vanda 

Santos (Chefe da DIC). - Prémio José Afonso/2016 – Composição do Júri. 


