
 

Câmara Municipal da Amadora 

 

REUNIÃO DE CÂMARA DE 18 DE JULHO DE 2012 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o deferimento do pedido de informação prévia 

apresentado pela requerente, ao abrigo do n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, e no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 1/84. – Informação Prévia. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 10.ª Modificação ao PPI (Plano Plurianual de Investimentos), 

PAM (Plano de Atividades Municipais) e ao Orçamento de Despesa de 2012. – Grandes Opções do 

Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento de 

Despesa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição de uma verba, relativa ao subsídio para 

livros e material escolar, para as Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-Infância do 

Município, permitindo aos Estabelecimentos de Ensino e de Educação adquirir Livros e Material Escolar, 

para posteriormente serem distribuídos pelas famílias beneficiárias da Ação Social Escolar, no início do 

ano letivo. – Ação Social Escolar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para a “Partilha” – Associação de 

Moradores do Bairro do Zambujal, no âmbito da comparticipação do vencimento do Mediador Municipal, 

referente aos meses de agosto e setembro de 2012. – Mediador Municipal. 

 

No âmbito do desenvolvimento do Projeto de Mediação Intercultural em Serviços Públicos, foi aprovado 

pela Câmara Municipal da Amadora a transferência de uma verba para a Associação de Intervenção 

Comunitária, Desenvolvimento Social e de Saúde (AJPAS) e para a Associação de Solidariedade Social do 

Alto da Cova da Moura (ASSACM), para a comparticipação dos vencimentos dos Agentes de Mediação 

Intercultural, referente aos meses de setembro e outubro. – Projeto de Mediação Intercultural em 

Serviços Públicos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado emitir parecer favorável, à transferência da localização 

da farmácia, nos termos requeridos pela “Farmácia Romeiro Irmãos, Lda.”. – Emissão de Parecer. 

 

No âmbito da Empreitada denominada por Pavilhões Gimnodesportivos nas Escolas Secundárias – 

Pavilhão da EB 2+3 Cardoso Lopes, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a respetiva minuta 

de contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos. – Minuta 

de Contrato. 

 

 

 



 

Câmara Municipal da Amadora 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as minutas da 1.ª adenda aos Protocolos de Descentralização 

de Competências do Município da Amadora nas Juntas de Freguesia da Brandoa, Buraca, Damaia, Mina, 

Reboleira, São Brás e Venteira, no âmbito dos espaços de jogo e recreio, nos termos do disposto no 

artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, conjugada com a alínea c) do n.º 6 do artigo 64.º e 

da alínea c) do n.º 2 do artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, ambos os diplomas na sua 

atual redação, bem como submeter as aludidas minutas à Assembleia Municipal. – Minutas de 

Protocolos – Adenda. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas as minutas do 1.º auto de descentralização aos 

Protocolos de Descentralização de Competências do Município da Amadora nas Juntas de freguesia de 

Alfragide, Brandoa, Buraca, Damaia, Mina, São Brás, Reboleira, Venda Nova e Venteira, no âmbito da 

manutenção e conservação de zonas verdes e espaços ajardinados, nos termos do disposto no artigo 

15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, conjugada com a alínea c) do n.º 6 do artigo 64.º e da 

alínea c) do n.º 2 do artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, ambos os diplomas na sua atual 

redação, bem como submeter as aludidas minutas à Assembleia Municipal. – Minutas de Protocolo – 

Auto. 

 

No âmbito do Acordo de Geminação celebrado entre o Município da Amadora e a Região Autónoma do 

Príncipe, a Câmara Municipal da Amadora aprovou a doação de utensílios e fardamento de limpeza para 

o Governo Regional do Príncipe, os materiais em causa, não obstante se encontrarem em bom estado de 

conservação e utilidade, são prescindíveis, atendendo já terem atingido o seu propósito. – Doação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Programa e o Orçamento das iniciativas, a realizar no 

âmbito das Comemorações do XXXIII Aniversário do Município. - Comemorações do XXXIII 

Aniversário do Município. 

 

No âmbito da Empreitada designada por Largo Ana Castro Osório/Orçamento Participativo/Elaboração do 

Projeto e Execução das Obras de Requalificação, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a 

minuta do contrato referente à aludida empreitada, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do 

Código dos Contratos Públicos. – Minuta de Contrato. 


