
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a calendarização da realização das 

Reuniões Ordinárias da Câmara para o ano de 2019. – Reuniões de Câmara – 

Calendarização. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a descentralização de uma verba para os 

Agrupamentos de Escolas, no âmbito da vigência do Protocolo de Colaboração para Apoio 

ao Funcionamento das Escolas Públicas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância. 

– Protocolo de Colaboração – Apoio. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta de Acordo de Parceria a celebrar 

entre o Município da Amadora, a Escola Superior de Teatro e Cinema e a Associação dos 

Amigos da Escola Superior de Teatro e Cinema, com o intuito de colaborar nos domínios do 

teatro e cinema e no âmbito de projetos e iniciativas em matéria social, cultural e 

educacional, bem como conceder um apoio relativo à Cláusula 2.ª do mesmo Acordo. - 

Acordo de Parceria. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a Lista Provisória de Candidatos a Bolsa de 

Estudo, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 10.º do Regulamento do Programa de 

Atribuição de Bolsas de Estudo e de Mérito, e foi ainda deliberado dar cumprimento ao n.º 3 

do artigo 10.º do mesmo Regulamento, para os candidatos se poderem pronunciar no 

âmbito da audiência dos interessados. - Regulamento do Programa de Atribuição de 

Bolsas de Estudo e de Mérito – Audiência dos Interessados. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a descentralização de uma verba para o 

apoio à implementação de 2 Unidades de Ensino Estruturado para alunos com Perturbações 

do Espectro do Autismo (UEE), sendo uma unidade do 1.º Ciclo na EB1/JI Sacadura Cabral  

 



 

 

 

e outra de 2.º e 3.º Ciclos na EB2, 3 Sophia de Mello Breyner Andresen. - Implementação 

de Duas Unidades de Ensino Estruturado – Apoio. 

 

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

Agrupamentos de Escolas de Alfornelos, Damaia, D. João V, Dr. Azevedo Neves e Pioneiros 

da Aviação Portuguesa, referentes às visitas de estudo dos alunos que frequentam o Jardim 

de Infância e 1.º Ciclo. - Visitas de Estudo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a descentralização de uma verba 

correspondente ao acerto da 1.ª tranche do ano letivo 2018/2019, ao Parceiro “Sopro dos 

Sonhos” e no âmbito do Programa Aprender & Brincar – Programa de Atividades de 

Componente de Apoio à Família. - Programa Aprender & Brincar – Programa de 

Atividades de Componente de Apoio à Família. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Contrato - Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, a celebrar entre o Município da Amadora, o Agrupamento de 

Escolas Dr. Azevedo Neves e a Associação Instituto de Judo – IJPF, para desenvolvimento 

do “Projeto de Futuro”, bem como a atribuição de um apoio financeiro no âmbito da Cláusula 

Segunda do referenciado Contrato. – Contrato - Programa de Desenvolvimento 

Desportivo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a descentralização de uma verba para 

Agrupamentos de Escolas do Município, no âmbito da XX Mostra de Teatro nas Escolas. - 

XX Mostra de Teatro nas Escolas. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Regulamento Interno de Acesso e 

Utilização dos Sistemas Informáticos e de Comunicações, nos termos do disposto na alínea 

k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. – Regulamento Interno de 

Acesso e Utilização dos Sistemas Informáticos e de Comunicações. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Código de Boa Conduta para a Prevenção e 

Combate ao Assédio no Trabalho, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - Código de Boa Conduta para a Prevenção e 

Combate ao Assédio no Trabalho. 



 

 

 

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

sanção disciplinar de suspensão, por 90 (noventa) dias, nos termos e para os efeitos do 

disposto na alínea b) do artigo 186.º e do n.º 4 do artigo 181.º todos da Lei n.º 35/2014 de 20 

de junho, por violação dos deveres de zelo, obediência, correção, assiduidade e 

pontualidade. – Procedimento Disciplinar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aplicar a um trabalhador desta Autarquia a 

sanção disciplinar de despedimento, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 

180.º, do artigo 187.º e da alínea g) do n.º 3 do artigo 297.º todos da Lei n.º 35/2014 de 20 

de junho, por violação dos deveres gerais de zelo e de assiduidade. – Procedimento 

Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado a composição do Júri do procedimento de 

recrutamento para provimento do cargo, de direção intermédia de 2.º grau, Chefe da Divisão 

de Gestão de Bares e Refeitórios Municipais da Câmara Municipal, bem como submeter ao 

órgão deliberativo para competente autorização, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 

49/2012. – Procedimento de Recrutamento - Composição do Júri. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de recrutamento para reserva de 

recrutamento para o exercício de funções de Assistente Operacional, na área de apoio 

educativo nas escolas, em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo. 

Foi ainda deliberado que o recrutamento em causa constitua uma reserva de recrutamento 

durante o período de 18 meses contados da data de homologação da lista de ordenação 

final. – Procedimento Concursal. 

 

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

AFID, no âmbito de um protocolo celebrado com esta Entidade, referente a obras de 

correção necessárias ao seu equipamento com caráter de urgência. – AFID – 

Transferência de Verba. 

 

A Câmara Municipal da Amadora anulou a comparticipação de uma verba aprovada em 

Reunião de Câmara de 4 de julho e aprovou a comparticipação das obras, no âmbito do 

Programa Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de Administrador do Con- 

 



 

 

 

domínio do imóvel sito na Avenida Gago Coutinho, n.º 123, na freguesia da Venteira, na 

Amadora. - Reabilita + 14/2018. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi anulada a comparticipação de uma verba aprovada 

em Reunião de Câmara de 5 de setembro e aprovou a comparticipação das obras, no 

âmbito do Programa Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de Administrador 

do Condomínio do imóvel sito na Praça Álvaro Lopes, n.º 13, na freguesia da Venteira, na 

Amadora. - Reabilita + 30/2018. 

 

A Câmara Municipal da Amadora anulou a comparticipação de uma verba aprovada em 

Reunião de Câmara de 5 de setembro e aprovou a comparticipação das obras, no âmbito do 

Programa Reabilita + requerida por uma requerente, na qualidade de Administradora do 

Condomínio do imóvel sito na Avenida dos Moinhos, n.º 15, na freguesia de Alfragide, na 

Amadora. - Reabilita + 35/2018. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi anulada a comparticipação de uma verba aprovada 

em Reunião de Câmara de 5 de setembro e aprovou a comparticipação das obras, no 

âmbito do Programa Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de Administrador 

do Condomínio do imóvel sito na Praceta Quinta da Figueira, n.º 2, na freguesia da 

Falagueira-Venda Nova, na Amadora. - Reabilita + 38/2018. 

 

A Câmara Municipal da Amadora anulou a comparticipação de uma verba aprovada em 

Reunião de Câmara de 5 de setembro e aprovou a comparticipação das obras, no âmbito do 

Programa Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de Administrador do 

Condomínio do imóvel sito na Avenida Camilo Castelo Branco, n.º 16, na freguesia da 

Águas Livres, na Amadora. - Reabilita + 39/2018. 

 

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

do Programa Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de Administrador do 

Condomínio do imóvel sito na Avenida da Aviação Portuguesa, n.º 9, na freguesia da 

Venteira, na Amadora. - Reabilita + 40/2018. 

 

 

 



 

 

 

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

Programa Reabilita + requerida por uma requerente, na qualidade de Representante Legal 

do imóvel sito na Rua de Angola, n.º 2 - A, na freguesia da Venteira, na Amadora. - 

Reabilita + 59/2018. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta do Contrato - Programa, a 

celebrar entre o Município da Amadora e a Associação de Moradores do Alto da Cova da 

Moura, no âmbito da formação de pessoas e o desenvolvimento de atividades na área da 

manutenção da limpeza pública e conservação de calçadas e pavimentos, com vista à sua 

inserção na comunidade a nível pessoal e profissional. – Contrato - Programa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora autorizou a isenção de taxas devidas pela inumação de 

cinco indigentes e não reclamados. - Isenção de Taxas. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Regulamento do Prémio Empresa 

Solidária, bem como submeter o Regulamento em causa para aprovação da Assembleia 

Municipal, ao abrigo da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - Regulamento do Prémio Empresa 

Solidária. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de Protocolo de Cooperação a celebrar 

entre o Município da Amadora e a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção 

das Crianças e Jovens, nos termos do n.º 1 e alínea g) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea v) 

do n.º 1 do artigo 33.º todos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. – Protocolo de 

Cooperação. 

 

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

Associação de Socorros Médicos “O Vigilante”, no âmbito do protocolo de colaboração 

celebrado para a prossecução da Linha Municipal de Saúde. - Linha Municipal de Saúde. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou dar início ao procedimento administrativo 

referente à alteração ao Regulamento do Cartão 65+, ao abrigo da alínea k) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I 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. - Regulamento do Cartão 65+ - Alteração 

– Inicio de Procedimento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o início do procedimento administrativo 

referente à alteração ao Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, ao abrigo da 

alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I 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. - Regulamento 

Municipal do Fundo de Coesão Social - Alteração – Inicio de Procedimento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a aceitação da doação de bens móveis, nos 

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

quais são de manifesto interesse histórico e cultural para o município. – Doação de Bens – 

Aceitação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Relatório Final elaborado pelo júri do 

Concurso Público para a “Estrada da Brandoa/Feira Brandoa – Execução de Obra”, nos 

termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º do Código dos Contratos Públicos. 

Foi ainda aprovado a adjudicação do supramencionado procedimento concursal, com o 

prazo de execução de 175 (cento e setenta e cinco) dias, a minuta do contrato, nos termos 

do n.º 1 do artigo 98.º do aludido Código e nomeada a gestora do procedimento em causa. – 

Concurso Público para a “Estrada da Brandoa/Feira Brandoa – Execução de Obra” – 

Adjudicação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 12.º do 

Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, o Plano de Segurança e Saúde, no âmbito do 

Concurso Público para “Requalificação Urbana da Rua das Fontainhas”. - Plano de 

Segurança e Saúde. 

 

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

12.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, o Plano de Segurança e Saúde, no 

âmbito do Concurso Público para “Percursos Pedonais entre o Interface da Reboleira e o 

Polo Empregador e de Formação da Zona Industrial da Venda Nova – Execução de Obra”. - 

Plano de Segurança e Saúde. 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 12.º do 

Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, o Plano de Segurança e Saúde, no âmbito do 

Concurso Público para “Requalificação de Pavimentos 2018/2019 – Lotes 1, 2 e 3”. - Plano 

de Segurança e Saúde. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi emitido parecer favorável relativo ao pedido de 

aumento de consortes de dois prédios rústicos sitos na freguesia da Venteira, no Concelho 

da Amadora. – Emissão de Parecer. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato da Presidente, nos termos e ao abrigo do n.º 

3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, através do qual autorizou a 17.12.18 

a substituição do 1.º vogal suplente do júri, aprovando a nova constituição do mesmo, no 

âmbito do Concurso Público com Publicitação no Diário da República, para Fornecimento de 

Sacos Plásticos Descartáveis para Contentores Semienterrados (Moloks). – Ratificação de 

Ato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o início do procedimento administrativo, 

referente ao Projeto de Regulamento das Distinções Honoríficas do Município da Amadora, 

ao abrigo e para os efeitos do n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento 

Administrativo. - Projeto de Regulamento das Distinções Honoríficas do Município da 

Amadora - Início do Procedimento. 

 

No âmbito do Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a dois residentes do 

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

Fundo de Coesão Social. 

 


