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REUNIÃO DE CÂMARA DE 15 DE SETEMBRO DE 2010 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um Voto de Pesar pela morte do antigo jogador de 

futebol José Augusto da Costa Sénica Torres. – Voto de Pesar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou uma Moção relativa à Vídeo-vigilância para todos, na qual é 

manifestado que a segurança de pessoas e bens é, na sociedade actual um dos vectores fundamentais 

para que uma cidade possa evoluir naturalmente sem ter que se preocupar com os fenómenos de 

insegurança cada vez mais frequentes. – Moção. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório Final, bem como a adjudicação do Concurso Público 

Internacional para a Aquisição dos Serviços de Elaboração do Plano de Pormenor da Cova da Moura. – 

Concurso Público Internacional par a Aquisição dos Serviços de Elaboração do Plano de 

Pormenor da Cova da Moura – Adjudicação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder à execução das obras de urbanização no 

âmbito do Alvará de Loteamento n.º 2/00, em substituição do respectivo titular. – Obras de 

Urbanização – Substituição do Titular. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a redução da garantia bancária no âmbito do Alvará de 

Loteamento n.º 3/00 e referente ao Proc. n.º 113-PL/94, bem como dar conhecimento deste facto à 

respectiva entidade bancária e requerente. - Redução da Garantia Bancária. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas as alterações à licença de loteamento titulada pelo 

Alvará de Loteamento n.º 2/01, relativas ao Lote 28, sito na freguesia da Mina – Alterações ao Alvará 

de Loteamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado negar provimento à reclamação apresentada pela 

requerente, no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 7/01 e na sequência de um pedido de redução de 

garantia bancária. – Reclamação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder à discussão pública do pedido de alterações à licença 

de loteamento, no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 5/97, na freguesia da Mina. – Alteração ao 

Alvará de Loteamento – Discussão Pública. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir um apoio para a construção do Centro de 

Convívio Sénior da Paróquia de Alfragide, atendendo que a aludida valência tem como principal objectivo 

prevenir a solidão e o isolamento, incentivando a participação e potenciado a inclusão social, contribuin- 
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do para as relações interpessoais da referida faixa etária nas freguesias de Alfragide, Damaia e Buraca. 

– Centro de Convívio Sénior – Paróquia de Alfragide – Apoio. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da Amadora, E.M., no âmbito 

da realização do levantamento funcional do Município, permitindo conhecer o número, a repartição 

sectorial e a distribuição espacial das actividades económicas presentes no Município. – Protocolo de 

Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas alterações às Grandes Opções do Plano, Plano de 

Actividades Municipais (8ª Modificação), Plano Plurianual de Investimentos (9ª Modificação) e Orçamento 

de Despesa (10.ª Modificação). – Modificação às Grandes Opções do Plano e Orçamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as alterações integradas na 9.ª Modificação relativa ao Plano 

Plurianual de Investimentos e 8.ª Modificação referente ao Plano de Actividades Municipais – Anos 

Seguintes, e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. – Modificação às Grandes Opções do 

Plano – Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais – Anos 

Seguintes. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano (Plano de 

Actividades) e ao Orçamento de Despesa e de Receita para o corrente ano, uma vez que se torna 

necessário dotar projectos já considerados e ocorrer a despesas não previstas e submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal. – 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento de Despesa e 

de Receita. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do protocolo de parceria a celebrar entre o Município 

da Amadora, a Fundação Benfica e a Associação de Jovens Promotores da Amadora Saudável, no âmbito 

do Projecto Healthy and Wealthy Together-Developing Common European Produtes on Migrants Health 

and Poverty – Grupo de Suporte Local, o projecto em causa tem como objectivo estabelecer uma rede 

de trocas temáticas em torno da questão de saúde e de pobreza, entre agentes locais públicos e 

privados que trabalham com ou para os imigrantes. – Protocolo de Parceria. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município da Amadora, o Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca e a Nestlé Portugal, no âmbito 

do Programa POPE – Programa de Obesidade Pediátrica na Escola, o objectivo do aludido instrumento 

jurídico é executar as estratégias de intervenção previstas no programa de prevenção da obesidade 

infantil e de conceber e operacionalizar um programa integrado da prevenção e abordagem da 

obesidade, destinado a crianças do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico das Escolas dos 

Agrupamentos Carlos Lopes, José Cardoso Pires e Pedro D´Orey da Cunha, a desenvolver em 6 anos. – 

Protocolo de Colaboração. 
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No âmbito do Protocolo de Colaboração para apoio ao funcionamento das Escolas do 1.º Ciclo e da 

Educação Pré-Escolar do Município, a Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba 

para as Escolas do 1.º Ciclo e da Educação Pré-Escolar do Município, que se destina ao apoio à 

realização de festas escolares, ao apoio para aquisição de equipamento ligeiro, manutenção de 

equipamentos de apoio à realização de visitas de estudo, manutenção do material informático e 

respectivos consumíveis. – Escolas do 1.º Ciclo e de Educação Pré-Escolar do Município. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Projecto “Linha Municipal de Saúde 65+”, bem como a 

minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o Município da Amadora e a Associação Humanitária 

sem fins lucrativos “O Vigilante”, o qual tem como objectivo implementar um serviço de atendimento 

médico de clínica geral ao domicilio, gratuito, no período nocturno (das 20h às 8h) e aos fins-de-semana 

e feriados (sábados da 18h às 8h e 24h por dia aos domingos e feriados) para munícipes com 65 ou 

mais anos e que sejam portadores do Cartão Amadora 65+, para munícipes com rendimentos iguais ou 

inferiores ao salário mínimo nacional. – Protocolo de Colaboração. 

 

No âmbito do Regime de Autonomia de Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos de 

Ensino, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado os representantes nos Conselhos Gerais dos 

Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias. – Representantes nos Conselhos Gerais. 

 

No âmbito do Programa “Aprender & Brincar” foi aprovado atribuir uma verba para as entidades 

parceiras do aludido programa, o qual tem como objectivo o acompanhamento das crianças do 1.º Ciclo 

e/ou Jardins de Infância nos estabelecimentos de ensino do Concelho, que frequentam, fora do horário 

lectivo e das actividades de enriquecimento curricular, na componente de apoio à família. - Programa 

“Aprender & Brincar”. 

 

Relativamente à operacionalização do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular 2010-

2011-1.ª tranche, foi aprovado atribuir uma verba para as Juntas de Freguesia, Agrupamentos de 

Escolas e Associações do Município, entidades que desenvolvem actividade no âmbito do aludido 

Programa. – Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular. 

 

No âmbito do Projecto “Escola em Férias” foi aprovado atribuir uma verba para os Agrupamentos de 

Escolas, o projecto em causa proporciona aos jovens a ocupação de parte dos seus tempos livres, em 

período de férias, colaborando na recuperação e requalificação do espaço escolar. – Projecto “Escola 

em Férias”. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização da proposta de actividade de encerramento das 

Férias de Verão - Projecto Adrenalinas, bem como atribuir um apoio à Santa Casa da Misericórdia da 

Amadora, enquanto entidade responsável pela aludida actividade. – Encerramento das Férias de 

Verão – Projecto Adrenalinas. 

 



 

Câmara Municipal da Amadora 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização das Comemorações do Mês do Idoso – 2010, bem 

como ceder os recursos necessários à realização da iniciativa. Foi ainda aprovado atribuir uma verba 

para a URPIA – União de Reformados, Pensionistas e Idosos da Amadora, entidade responsável pela 

gestão financeira das aludidas comemorações. – Comemorações do Mês do Idoso. 

 

No âmbito da utilização dos pavilhões desportivos escolares pelo movimento associativo desportivo do 

Município no 3.º período do ano lectivo em curso, foi aprovado a transferência de uma verba para 

pagamento às escolas pela utilização daqueles pavilhões. – Pavilhões Desportivos Escolares. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir uma verba para as IPSS, entidades gestoras de 

diversos equipamentos escolares municipais. – Entidades Gestoras. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a rectificação ao Caderno de Encargos, no âmbito do Concurso 

Público para a Reposição de Pavimentos 2010/2011/2012 na Zona Centro. – Rectificação do Caderno 

de Encargos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as alterações efectuadas ao artigo 26.º do Regulamento de 

Insígnias e Medalhas Municipais, bem como submeter as mencionadas alterações à Assembleia Municipal 

para ratificação. – Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais – Alteração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alteração à Comissão Técnica para a avaliação do 

processo de atribuição de medalhas municipais. – Comissão Técnica. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Projecto de Regulamento Municipal sobre a Instalação e 

Funcionamento de Espectáculos e de Divertimentos Públicos, de Recintos Itinerantes e de Recintos 

Improvisados, bem como submeter o mencionado Projecto à apreciação pública pelo prazo de 30 dias, 

nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo. – Projecto de Regulamento 

Municipal sobre a Instalação e Funcionamento de Espectáculos e de Divertimentos Públicos, 

de Recintos Itinerantes e de Recintos Improvisados – Apreciação Pública. 

 


