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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os 

de Corrupção e Infracções Conexas. – Plano de Prevenção. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado delegar no Presidente da Câmara, com a faculdade de o 

mesmo poder subdelegar no Vereador com poderes atribuídos na área de Gestão Urbanística, todos os 

poderes atribuídos na área de Gestão Urbanística, todos os poderes conferidos pelos artigos 135.º a 

139.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas. – Delegação de Competências. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado delegar no Presidente da Câmara, com a faculdade de o 

mesmo poder subdelegar na Vereadora com poderes atribuídos na área de Gestão do Parque 

Habitacional Municipal, todos os poderes conferidos pela Lei n.º 21/2009, de 20 de Maio. – Delegação 

de Competências. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a revogação do contrato de cedência do direito de superfície, 

bem como accionar a cláusula de reversão prevista no aludido contrato, sobre o Lote de terreno, sito no 

Bairro da Estrada Militar da Mina, na Santa Filomena, à Associação Mãos Unidas da Casa da Alegria. – 

Direito de Superfície – Revogação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado transferir uma verba (2.ª Tranche) para as entidades 

parceiras do Programa Aprender & Brincar, o qual tem como objectivo o acompanhamento das crianças 

que frequentam o 1.º Ciclo e/ou Jardins de Infância nos Estabelecimentos de Ensino do Concelho, fora 

do horário lectivo, no que às actividades de enriquecimento curricular diz respeito. – Programa 

Aprender & Brincar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a transferência de uma verba para o Uniaudax – Centro 

de Investigação e Apoio ao Empreendedorismo e às Empresas Familiares, com o objectivo de 

comparticipar nas despesas com a selecção e formação no âmbito do Projecto “Quem não Arrisca não 

Petisca”. – Projecto Quem não Arrisca não Petisca. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para o Agrupamento de Escolas 

Cardoso Lopes, atendendo à necessidade do pagamento das refeições dos alunos abrangidos pela Acção 

Social Escolar. – Acção Social Escolar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado transferir uma verba para as Instituições envolvidas no 

projecto Amasénior – Apoio Alimentar a Idosos, permitindo alargar a cobertura institucional ao nível do 

apoio alimentar a idosos e/ou pessoas dependentes aos fins-de-semana e feriados. – Amasénior. 
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Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora abater ao Património Móvel Municipal equipamento 

informático. – Abate de Equipamento Informático. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado renovar a prestação de serviços de limpeza em diversas 

instalações municipais, bem como a respectiva minuta de contrato. – Concurso Público Internacional 

para a Prestação de Serviços de Limpeza em Diversas Instalações Municipais – Renovação do 

Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta contratual relativa ao Concurso Público para a 

Empreitada denominada “Reabilitação dos Edifícios Municipais n.ºs 3, 5, 7, 9 e 11, sitos na Rua das 

Minas, no Bairro do Zambujal, na freguesia da Brandoa”. – Concurso Público para a Empreitada 

denominada “Reabilitação dos Edifícios Municipais n.ºs 3, 5, 7, 9 e 11, sitos na Rua das Minas, 

Bairro do Zambujal, na freguesia da Brandoa”. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou atribuir uma verba para os Agrupamentos de Escolas e Escolas 

Secundárias que apresentaram candidatura ao Programa de Apoio aos Projectos Sócio – Educativos – 

Ano Lectivo de 2009/2010, o qual tem como objectivo a prossecução do desenvolvimento e formação 

global das crianças e jovens, em condições de igualdade de oportunidades no que concerne aos 

Projectos de Escola, assim como, no desenvolvimento de novos ambientes de aprendizagem activa e 

participativa, onde a componente social constitui um instrumento fundamental no processo, na medida 

em que permite a troca de ideias e experiências facilitadoras de produção de conhecimentos. – 

Programa de Apoio aos Projectos Sócio – Educativos 2009/2010. 

 

No âmbito do Projecto “Adrenalinas” foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora atribuir um apoio 

para as Associações parceiras do aludido projecto, o qual tem como objectivo intervir nos Bairros de 

Realojamento do Casal da Mira e Casal do Silva, junto de crianças, jovens e idosos com o objectivo de 

trabalhar a inserção social dos referenciados grupos, através da dinamização de actividades 

diversificadas a decorrerem nos referenciados Bairros e fora deles. – Projecto “Adrenalinas”. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi apreciado o Projecto de Regulamento do Parque de 

Estacionamento da Biblioteca Fernando Piteira Santos, após discussão pública, e submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal o aludido Projecto de Regulamento. – Projecto de Regulamento do Parque 

de Estacionamento da Biblioteca Fernando Piteira Santos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Projecto de Regulamento do Parque de 

Estacionamento do Mercado da Brandoa, após discussão pública, e submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal o referido Projecto de Regulamento. – Projecto de Regulamento do Parque de 

Estacionamento do Mercado da Brandoa. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar pena disciplinar a uma funcionária, por violação 

de deveres gerais. – Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar pena disciplinar a um funcionário, por violação 

de deveres gerais, devendo a execução da pena em causa, ser suspensa pelo período de seis meses. – 

Procedimento Disciplinar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora autorizou a notificação da decisão do procedimento disciplinar aplicada 

a uma funcionária desta Autarquia, protelando a mesma até ao dia 31 de Dezembro do corrente ano. – 

Procedimento Disciplinar – Notificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder ao pagamento de uma indemnização a um munícipe, 

em virtude dos danos causados na respectiva viatura. – Pagamento de Indemnização. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Plano Anual de Feiras do Município da Amadora para o 

ano de 2010. – Plano Anual de Feiras do Município da Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o despacho da Senhora Vereadora Carla Tavares, que 

autorizou a 13.ª Modificação ao Orçamento (Orçamento de Despesa) referente ao corrente ano. – 

Modificação ao Orçamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado designar uma técnica (arquitecta), a qual foi designada 

pela Direcção Regional da Cultura de Lisboa e Vale do Tejo, para prestar apoio ao Júri do Concurso 

Público de Aquisição de Serviços para a Elaboração do Projecto do Cineteatro Municipal D. João V – 

Remodelação. – Concurso Público de Aquisição de Serviços para a Elaboração do Projecto do 

Cineteatro Municipal D. João V – Remodelação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou comparticipar, com uma verba, para a realização das obras de 

um imóvel, sito na freguesia da Buraca, as quais se revelam necessárias e indispensáveis na 

recuperação dos imóveis arrendados, no município da Amadora, no âmbito do Regime Especial de 

Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados (RECRIA). – RECRIA. 


