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REUNIÃO DE CÂMARA DE 17 DE OUTUBRO DE 2012 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a redução da garantia bancária emitida pelo Banco 

Comercial Português, para a execução de obras de urbanização, no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 

2/96 e referente ao Processo 99-PL/94. – Redução de Garantia Bancária. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de um período de discussão pública referente à 

alteração da licença de loteamento, titulada pelo Alvará n.º 3/2003, para alterar o destino de duas 

parcelas, cedidas ao Município para equipamentos públicos. – Discussão Pública. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 13.ª Modificação ao Orçamento da Despesa de 2012, 

ao PPI (Plano Plurianual de Investimentos) e ao PAM (Plano de Atividades Municipais). – Grandes 

Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e 

Orçamento da Despesa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 13.ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) – Anos Seguintes, bem como submeter a 

referida Modificação à aprovação da Assembleia Municipal. – Modificação às Grandes Opções do 

Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) – Anos Seguintes. 

 

No âmbito do apoio à construção de equipamentos sociais, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovado a transferência de uma verba (1.ª tranche) para a AMORAMA – Associação de Pais e Amigos 

de Deficientes Profundos, permitindo comparticipar na construção já iniciada por aquela associação, de 

um equipamento social com respostas de Lar de Idosos (24 utentes), Centro de Atividades Ocupacionais 

(30 utentes) e Serviços de Apoio Domiciliário (50 utentes). – AMORAMA - Associação de Pais e 

Amigos de Deficientes Profundos – Apoio. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a reestruturação das normas regulamentares e dos formulários 

de candidatura do Programa de Apoio aos Projetos Sócio Educativos do Município da Amadora (PAPSE) 

para o ano letivo de 2012-2013. 

O aludido Programa tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento e formação global das crianças e 

jovens, em condições de igualdade, de oportunidade no que concerne aos Projetos de Escola, assim 

como, no desenvolvimento de novos ambientes de aprendizagem, proporcionando uma aprendizagem 

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

medida em que permite a troca de ideias e experiências facilitadoras da produção de conhecimento. – 

Programa de Apoio aos Projetos Sócio - Educativos do Município da Amadora (PAPSE) para o 

ano letivo 2012-2013 – Normas Regulamentares e Formulários. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado revogar a Proposta n.º 8/2010, aprovada na Reunião de 

Câmara de 3 de fevereiro de 2010. 

Foi ainda aprovado as minutas dos contratos de comodato a celebrar entre o Município da Amadora, a 

Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Damaia (AURPIA) e o Grupo Coral “Os 

Alentejanos”, no âmbito da cedência das instalações da antiga Junta de Freguesia da Damaia, sitas na 

Rua Conde de Tomar, na freguesia da Damaia, permitindo aquelas Associações desenvolver um trabalho 

de elevado mérito social e cultural. – Contratos de Comodato. 

 

No âmbito do Processo n.º 543-PUB/02 e na sequência de um requerimento apresentado por uma 

requerente, foi pela Câmara Municipal da Amadora autorizado o pagamento de uma taxa de publicidade, 

com dispensa de prestação de caução. – Taxa de Publicidade. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a subscrição do Município da Amadora na Minuta de Protocolo 

de Colaboração a celebrar com a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares da Igualdade, 

Secretaria de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa e a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, no âmbito do apoio a vítimas de violência doméstica. 

O aludido instrumento jurídico tem como objetivo apoiar na autonomização das vítimas de violência 

doméstica, no momento da saída das casas de abrigo. – Protocolo de Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a anulação de uma guia de recebimento, no âmbito do 

Processo n.º 16715/2007. – Anulação de Guia. 

 

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

PH+ requerida pela Senhora Sandra Maria Neves Costa, na qualidade de administradora do imóvel, sito 

na Rua de Santo António, n.º 3 na freguesia da Venteira, na Amadora. – PH+ - Proc. n.º 9/12. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a aceitação, nos termos do disposto na alínea h) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, a doação do bem móvel 

(multifunções a cores), efetuada por uma empresa a favor do Município e no âmbito da 23.ª Edição do 

Festival Internacional de Banda Desenhada. – Doação. 

 

Relativamente ao Concurso Público para a empreitada de “Construção da Unidade Residencial Moinhos 

da Funcheira”, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a respetiva minuta do contrato, nos 

termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos. – Minuta de Contrato. 

 

No âmbito de uma solicitação do Tribunal de Contas, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado 

confirmar que o Município da Amadora, reúne todas as condições financeiras para suportar a totalidade 

da despesa de investimento programada e relativa ao Concurso Público para a empreitada “Pavilhões 

Gimnodesportivos nas Escolas Secundárias – Pavilhão da E.B. 2+3 Cardoso Lopes”, bem como a 

prossecução de todas as diligências adequadas para que as transferências protocoladas com o Ministério  
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da Educação se concretizem. - Concurso Público para a Empreitada de “Construção da Unidade 

Residencial Moinhos da Funcheira” – Tribunal de Contas. 


