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REUNIÃO DE CÂMARA DE 5 DE DEZEMBRO DE 2012 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 1.ª alteração do Regulamento Orgânico dos Serviços 

Municipais, a alteração em causa adequa aquele Regulamento com o estabelecido na Lei n.º 49/2012, de 

29 de agosto. Foi ainda aprovado remeter para a Assembleia Municipal o aludido Regulamento, para que 

aquele Órgão Deliberativo aprove o modelo de estrutura orgânica hierarquizada, o mapa de pessoal, 

tabela de sucessão de unidades orgânicas e o regime dos cargos de direção intermédia de 3.º grau do 

Município da Amadora, as unidades orgânicas nucleares, fixe em vinte e quatro o número total de 

unidades orgânicas flexíveis da Câmara Municipal, fixe em quatro o número máximo total de unidades 

orgânicas de 3.º grau e fixe em vinte o número máximo total de subunidades orgânicas da Câmara 

Municipal. - Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou uma nova redação a conferir às alíneas a) a f) do n.º 1 do 

artigo 74.º do Regulamento Municipal sobre a Ocupação do Domínio Público, bem como submeter a 

aludida redação à Assembleia Municipal para a competente aprovação. - Regulamento Municipal 

sobre a Ocupação do Domínio Público – Alteração. 

 

No âmbito do procedimento de Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Vigilância nas Diversas 

Instalações do Município da Amadora, foi aprovado a adjudicação do aludido procedimento, bem como 

aprovar a respetiva minuta de contrato, ao abrigo do n.º 2 do artigo 98.º do Código dos Contratos 

Públicos. – Ajuste Direto – Minuta de Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 15.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. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o abate ao Património Móvel Municipal de um equipamento, o 

qual está obsoleto e sem possibilidade ou viabilidade de reparação. – Abate de Equipamento. 

 

No âmbito do Projeto Piloto Mediadores Municipais do ACIDI, foi aprovado pela Câmara Municipal a 

transferência de uma verba para a Associação Partilha – Associação de Moradores do Bairro do 

Zambujal, para a comparticipação no vencimento do Mediador Municipal (2.ª tranche). – Mediador 

Municipal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba para as Escolas do 2.º e 

3.º Ciclo, Secundárias e Escola Luís Madureira, as quais participaram e organizaram a 25.ª Edição dos 

Jogos Juvenis Escolares da Amadora. Os Jogos Juvenis Escolares da Amadora, são uma iniciativa da Câ- 
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mara Municipal organizada em colaboração com as Escolas do Concelho, e visam promover prossecução 

dos objetivos educativos das escolas, a prática desportiva e o desenvolvimento comunitário. - 25.ª 

Edição dos Jogos Juvenis Escolares da Amadora. 

 

No âmbito do Programa de Ação Zambujal Melhora, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado 

uma transferência de uma verba para a Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da Amadora, a 

qual promove a Componente 1 do Curso de Técnicos de Jardinagem e Espaços Verdes. - Programa de 

Ação Zambujal Melhora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo a celebrar entre o Município e o Desportivo Operário Rangel, no âmbito da realização da 38ª 

Edição da Corrida de São Silvestre da Amadora – 2012, a atribuição de uma verba para o Desportivo 

Operário Rangel, para pagamento das despesas inerentes à aludida edição. Foi ainda aprovado ceder os 

apoios técnicos e logísticos necessários à realização da referida iniciativa. - 38ª Edição da Corrida de 

São Silvestre da Amadora – 2012. 

 

No âmbito das candidaturas apresentadas por Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias do 

Município ao Programa de Apoio aos Projetos Sócio - Educativos para o Ano Letivo de 2012/2013, foi 

aprovado pela Câmara Municipal a atribuição de uma verba para os referidos estabelecimentos de 

ensino. O Programa em causa consiste no desenvolvimento e formação global das crianças e jovens, em 

condições de igualdade de oportunidades no que concerne aos Projetos de Escola, assim como, no 

desenvolvimento de novos ambientes de aprendizagem, permitindo 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 conhecimentos. - 

Programa de Apoio aos Projetos Sócio – Educativos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba para a Associação 

Cultural Teatro dos Alóes, para fazer face às despesas de preparação e execução da peça infantil 

“Histórias da minha avó”, no âmbito da promoção do livro e da leitura. - Associação Cultural Teatro 

dos Alóes. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para as escolas envolvidas na 

XIV Mostra de Teatro das Escolas, a iniciativa em causa tem como objetivo incentivar a prática do teatro 

nas escolas, como fator de dinamização da vida escolar, proporcionando aos mais jovens o contato com 

o palco, dando relevância ao trabalho desenvolvido no âmbito da expressão dramática. - XIV Mostra de 

Teatro das Escolas. 

 



 

Câmara Municipal da Amadora 

 

 

No âmbito do desenvolvimento do Sistema Telefónico de Assistência Permanente STAPA, foi pela 

Câmara Municipal da Amadora aprovado a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, o sistema em causa reside na 

possibilidade de acionar a assistência de um modo rápido, essencial a pessoas em situações de 

isolamento e que não disponham de meios económicos suficientes para a contratação de serviços de 

apoio a idosos. – Protocolo de Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba para a Santa Casa da 

Misericórdia da Amadora, no âmbito do Sistema Telefónico de Assistência Permanente STAPA. - Sistema 

Telefónico de Assistência Permanente STAPA. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, no âmbito do projeto “Campus 

Social”, permitindo apoiar o desenvolvimento de projetos que respondam e promovam a qualidade de 

vida das populações, nomeadamente através da criação de respostas socias inovadoras que possam, 

numa perspetiva de integração social de modo a responder às necessidades das populações. - 

Protocolo de Colaboração. 

 

No âmbito da criação de uma Rede de Apoio ao Cuidador Informal, foi aprovado a Adenda ao Protocolo 

de Colaboração celebrado entre o Município da Amadora e a Santa Casa da Misericórdia da Amadora. O 

aludido instrumento jurídico, tem como objetivo contribuir para o aumento da qualidade de vida e de 

bem-estar dos cuidadores informais, de pessoas com doenças crónicas ou incapacitantes que provocam 

dependência. - Adenda ao Protocolo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição de uma verba para o Agrupamento de 

Escolas D. João V, relativo ao subsídio para livros e material escolar. – Livros e Material Escolar. 

 

No âmbito do Regulamento Municipal para a Atribuição de Apoios Sociais a Grupos Desfavorecidos da 

População, foram aprovados dois apoios económicos. - Regulamento Municipal para a Atribuição de 

Apoios Sociais a Grupos Desfavorecidos da População. 

 

Relativamente ao Fundo de Coesão Social – Projeto SAD para Todos, foi aprovado a atribuição de uma 

verba para as Instituições envolvidas no aludido projeto e referente aos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2012 e janeiro de 2013, o projeto em causa permite o acompanhamento ao idoso em 

situação de dependência. - Fundo de Coesão Social – Projeto SAD para Todos. 

 

No âmbito do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular 2012/2013, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora aprovado a atribuição de uma verba para as Juntas de Freguesia, Agrupamentos 

de Escolas e Associações. O programa em causa tem como objetivo a generalização de atividades de 

enriquecimento curricular, não só como estratégia de promoção do sucesso escolar, mas também, como  
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forma de os tempos de permanência das crianças nas escolas poderem responder mais adequadamente 

às necessidades das famílias. - Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura do Concurso Público para a empreitada de 

“Demolições de Construções e Edifícios Ilegais”, autorizando para o efeito a respetiva despesa, o 

Programa de Concurso Público e Caderno de Encargos, designado o Júri que conduzirá a realização das 

operações inerentes ao referido procedimento ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do Código dos Contratos 

Públicos. Foi ainda aprovado delegar no júri do referido procedimento concursal, nos termos do n.º 1 do 

artigo 109.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 69.º, as competências previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 

50.º, no n.º 5 do artigo 61.º, no n.º 4 do artigo 64.º e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º todos do Código 

dos Contratos Públicos, bem como a nomeação do Coordenador de Segurança em Obra, no âmbito do 

aludo procedimento concursal. - Concurso Público para a empreitada de “Demolições de 

Construções e Edifícios Ilegais” – Coordenador de Segurança em Obra. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, aprovou a comparticipação das obras no âmbito do Programa PH+ 

requerida pelo Senhor António Faustino Braz, na qualidade de administrador do imóvel, sito na Av. 

General Humberto Delgado, n.º 135 na freguesia da Mina, na Amadora. – PH+ - Proc. n.º 10/12. 

 

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

PH+ requerida pelo Senhor Paulo Jorge Loureiro Garrido, na qualidade de administrador do imóvel, sito 

na Rua Marcos Portugal, n.º 3, na freguesia da Venda Nova, na Amadora. – PH+ - Proc. n.º 11/12. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, aprovou a comparticipação das obras no âmbito do Programa PH+ 

requerida pelo Senhor José Peixoto Ferreira Mouta, na qualidade de administrador do imóvel, sito na Av. 

D. João V, n.º 5 na freguesia da Damaia, na Amadora. – PH+ - Proc. n.º 13/12. 

 

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

PH+ requerida pela Senhora Maria Manuela Ferreira Castelo, na qualidade de administradora do imóvel, 

sito na Av. General Humberto Delgado, n.º 20, na freguesia da Mina, na Amadora. – PH+ - Proc. n.º 

14/12. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, aprovou a comparticipação das obras no âmbito do Programa PH+ 

requerida por Aldimar – Administração de Imóveis, Lda., na qualidade de administradora do imóvel, sito 

na Praceta da Constituição de 1976, n.º 1 na freguesia da Damaia, na Amadora. – PH+ - Proc. n.º 

17/12. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aderir à campanha Go Local: Por uma Cidade 

Sustentável. A campanha em causa visa o desenvolvimento de políticas, programas e serviços que 

promovam um futuro mais sustentável, nomeadamente, a promoção da cidadania, de modo a que, os 

cidadãos se empenhem no debate democrático e contribuam ativamente para uma maior justiça social e  
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a construção de um território partilhado, onde todos colaborem, coletivamente, para dar resposta aos 

desafios económicos, sociais e ambientais. - Go Local: Por uma Cidade Sustentável. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a revogação do Protocolo de Colaboração celebrado entre o 

Município da Amadora e a AMORAMA, no âmbito do apoio à construção de equipamentos sociais 

apoiados por programas de financiamento nacionais e europeus, bem como a Proposta n.º 441/2012. – 

Revogação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado celebrar a minuta do Protocolo de Colaboração a 

celebrar entre o Município da Amadora e a AMORAMA (Associação de Pais e Amigos de Deficientes 

Profundos), no âmbito do Apoio à Construção de Equipamentos Sociais. - Protocolo de Colaboração. 

 

 


