
 

 

 
REUNIÃO PÚBLICA DE CÂMARA DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora foi ratificou nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, o despacho proferido pela 

Presidente datado de 22 de outubro do ano em curso e através do qual aprovou as 

retificações ao programa do procedimento por consulta pública para a manutenção 

preventiva e corretiva de fontes ornamentais e suas componentes e limpeza de cinco lagoas 

e órgão hidráulico, bem como autorizou a prorrogação do prazo fixado para a apresentação 

das propostas. - Programa do Concurso – Retificações. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi submetido à Assembleia Municipal nos termos e ao 

abrigo do artigo 137.º por remissão do n.º 7 do artigo 141.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 

de maio, e alínea r) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua 

atual redação, a aprovação da prorrogação do prazo da vigência das Medidas Preventivas, 

com exceção de algumas áreas. -. Medidas Preventivas. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a descentralização do montante total de € 

4832,44 para os Agrupamentos de Escolas Cardoso Lopes e Damaia e relativa a pequenas 

reparações e no âmbito do Acordo de Parceria celebrado entre o Município da Amadora e 

os doze Agrupamentos de Escolas do Município. – Acordo de Parceria. 

 

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

Programa Reabilita Plus requerida por uma requerente, na qualidade de Procuradora da 

Cabeça de Casal da Herança do imóvel sito na Calçadinha da Damaia, n.º 10 e 10A, na 

freguesia de Águas Livres, na Amadora. - Reabilita Plus 03/2019. 

 

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

Programa Reabilita Plus requerida por um requerente, na qualidade de Procurador do Cabe- 

 

 



 

 

 

ça de Casal da Herança do imóvel sito na Calçadinha da Damaia, n.º 8, na freguesia de 

Águas Livres, na Amadora. - Reabilita Plus 05/2019. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição da comparticipação financeira 

municipal, no valor global de 30.952,49 € à AFID, SCMA e SFRAA, relativos ao 4.º trimestre 

de 2019, no âmbito do Projeto AmaSénior Apoio Alimentar. - Projeto AmaSénior Apoio 

Alimentar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de 9.358,00 € para a AJPAS, e 

7.146,79 € para a ASSACAM, valores relativos à 3.ª tranche de 2019, no âmbito da 

candidatura PT/FAMI/2017/162. – Candidatura. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação municipal no valor de 

1.749, 29 € para a Associação de Socorros Médicos “O Vigilante”, no âmbito do protocolo de 

colaboração celebrado para a prossecução do projeto Linha Municipal de Saúde 65 +. - 

Projeto Linha Municipal de Saúde 65 +. 

 

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 Munici- 

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

de Coesão Social. 

 

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, enquanto dono de obra, o desenvolvimento do 

Plano de Segurança e Saúde, levado a cabo pelo adjudicatário, agrupamento constituído 

pelos concorrentes Now XXI – Engenharia & Construções, Lda. e Fortunato Canhoto 

Construções, Lda., e liderado pelo primeiro, no procedimento de Concurso Público da 

empreitada número 8/2018, denominada “Construção do Pavilhão da EB 2+3 Almeida 

Garrett”. - Plano de Segurança e Saúde. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura de procedimento de elaboração 

do Plano de Pormenor para a Área Empresarial da Falagueira (PPAEF), nos termos do n.º 1 

do artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio. 



 

 

 

Foi aprovado os termos de referência do PPAEF, a publicitação da deliberação referente ao 

início do procedimento de elaboração do PPAEF, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 

76.º RJIGT. 

Por último, foi ainda aprovado a abertura de um período de participação pelo prazo de 15 

dias, nos termos do disposto no artigo 88.º do RJIGT, a fixação do prazo de 6 meses para 

conclusão do procedimento e envio da presente deliberação à CCDRLVT, nos termos e para 

os efeitos consagrados no artigo 86.º do RJIGT. - Plano de Pormenor para a Área 

Empresarial da Falagueira (PPAEF) – Abertura de Procedimento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação municipal, no valor de 3.400 € 

à União de Reformados, Pensionistas e Idosos da Amadora, no âmbito das atividades 

complementares ao Programa AmaSénior Viva +. - Programa AmaSénior Viva +. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a composição do Júri da 31.ª Edição do 

Prémio José Afonso/2019 o qual será constituído pela Presidente deste Município, ou em 

quem delegar, que preside, e pelas personalidades, Olga Prats (Pianista), Sérgio Azevedo 

(Músico) e Júlio Pereira (Vencedor do Prémio José Afonso atribuído no Ano Transato). - 31.ª 

Edição do Prémio José Afonso/2019 – Júri. 

 

 


