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A Câmara Municipal da Amadora aprovou algumas alterações às Grandes Opções do Plano (Plano de 

Actividades Municipais), bem como ao respectivo Orçamento Ordinário, bem como submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal da Amadora a 5ª Modificação, relativa ao Plano de Actividades 

Municipais - Anos Seguintes, no que se reporta à despesa com alguns Projectos. – Modificação às 

Grandes Opções do Plano – Plano de Actividades Municipais – Anos Seguintes. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a aquisição de seis fogos, para realojamento de 

algumas famílias, que estando abrangidas pelo Programa Especial de Realojamento (PER) não tinham 

beneficiado do realojamento, ao abrigo do protocolo da CRIL inicialmente celebrado. – Aquisição de 

Fogos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi revogada parcialmente a deliberação n.º59/CMA/2010, na parte 

referente à aquisição de uma fracção autónoma de tipologia T2, sita na freguesia da Falagueira - Venda 

Nova. – Revogação Parcial. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba para as instituições envolvidas no 

projecto AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos, o qual tem como objectivo, dar cobertura institucional 

ao nível do apoio alimentar a idosos e/ou pessoas dependentes aos fins-de-semana e feriados. – 

AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos. 

 

No âmbito da apresentação das candidaturas, para a realização das beneficiações nos Estabelecimentos 

de Educação, cujo objectivo é dotar as escolas de melhores condições, foi pela Câmara Municipal da 

Amadora aprovado atribuir uma verba para os Agrupamentos de Escolas Miguel Torga, D. Francisco 

Manuel de Melo, Sophia de Mello Breyner Andresen, Cardoso Lopes, Roque Gameiro, Almeida Garrett e 

José Cardoso Pires. – Agrupamentos de Escolas. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o abate ao património móvel municipal, de 

equipamento informático, por não se encontrar em condições de funcionamento. – Abate ao 

Património Móvel Municipal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder à abertura do Concurso Público para a empreitada de 

Execução das Obras para a Realização do Festival Internacional de Banda Desenhada, autorizou a 

respectiva despesa, aprovou ainda as peças concursais do aludido concurso, composição do júri e a 

delegação naquele, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º e do n.º 1 do artigo 109.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, na sua actual redacção, das competências previstas no n.º 3 do artigo 50.º, no n.º 5 do artigo  

 



 

Câmara Municipal da Amadora 

 

 

61.º e no n.º 4 do artigo 64.º do aludido diploma legal. - Concurso Público para a Empreitada de 

Execução das Obras para a Realização do Festival Internacional de Banda Desenhada. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder à abertura do Concurso Público para a empreitada de 

Intervenção no Edificado da Avenida Santos Mattos, na freguesia da Venteira, o qual tem como objecto a 

reabilitação da fachada dos edifícios ali existentes e com os n.ºs 1, 3 a 9, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17 e 

19, aprovou ainda as peças concursais do aludido concurso, composição do júri e a delegação naquele, 

das competências para prestar esclarecimentos, ao abrigo do n.º 2 do artigo 50.º do Código dos 

Contratos Públicos, na sua actual redacção, prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas, 

ao abrigo do n.º 4 do artigo 64.º do mencionado diploma legal, aceitar ou rejeitar erros ou omissões ao 

Caderno de Encargos ao abrigo do artigo 61.º e n.º 2 do artigo 69.º e artigo 109.º do referido diploma 

legal e ainda delegar na Presidente do Júri as competências previstas nos artigos 77.º e 100.º do 

mencionado diploma legal. - Concurso Público para a Empreitada de Intervenção no Edificado da 

Avenida Santos Mattos, na freguesia da Venteira. 

 

Nos termos da alínea f) do artigo 6.º do Regulamento do Arquivo do Município da Amadora e do número 

3, do artigo 6.º, do Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais, foi aprovado pela Câmara 

Municipal da Amadora eliminar as séries documentais existentes no Arquivo de Alfornelos e desprovidas 

de qualquer interesse arquivístico. – Arquivo de Alfornelos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Imoestatística – Sistemas de Informação de Imobiliário, Lda, o referido 

instrumento legal tem como objecto estabelecer os princípios e condições de cooperação entre as partes 

em causa, com vista à exploração estatística dos dados relativos ao licenciamento municipal das 

operações urbanísticas e a evolução do mercado imobiliário do concelho da Amadora, da região e do 

País. - Protocolo de Cooperação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º do Regulamento de Cobrança de 

Taxas e Outras Receitas Municipais, autorizou o pagamento em prestações da dívida de um vendedor 

ambulante relativa à sua actividade. – Vendedor Ambulante. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado como decisão final, proceder à instauração dos 

mecanismos tendentes à concretização da substituição da respectiva titular do alvará de loteamento n.º 

7/2001, de modo a serem executadas as obras em falta e conclusão da urbanização, nos termos do 

disposto no artigo 84.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 

60/2007, de 4 de Setembro. – Substituição da Titular do Alvará de Loteamento. 


