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 REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 5 DE SETEMBRO DE 2012 
 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 
 
 
No âmbito do concurso Público para “Construção da Unidade Residencial Moinhos da Funcheira, foi pela 
Câmara Municipal da Amadora aprovado o Relatório Final elaborado pelo júri do procedimento, bem como 
adjudicada a empreitada ao concorrente que apresentou a melhor proposta – Concurso Público para 
“Construção da Unidade Residencial Moinhos da Funcheira” – Adjudicação. 
 
No contexto do Alvará de Loteamento nº 7/01 (Processo nº 184-PL/97), foi pela Câmara Municipal da 
Amadora deliberado aprovar a redução da garantia bancária, prestada pelo titular do Alvará – Processo 
nº 184-PL/97 (Alvará nº 7/01) – Redução de Garantia Bancária. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano (Plano de 
Atividades Municipais e Plano Plurianual de Investimentos), ao Orçamento da Despesa e da Receita para 
o corrente ano, a revisão ao Plano de Atividades Municipais e Plano Plurianual de Investimentos, Anos 
Seguintes, bem como submeter a sua aprovação à Assembleia Municipal da Amadora – 1ª Revisão às 
Grandes Opções do Plano, Orçamento da Despesa e da Receita e Revisão do Plano Plurianual 
de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais (Anos Seguintes). 
 
No âmbito de processo disciplinar, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a aplicação da pena 
de suspensão pelo período de 20 dias, a um funcionário desta Autarquia, por violação do dever geral de 
correção e violação do dever específico de pessoal não docente – Processo Disciplinar. 
 
No contexto do Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de abril, que veio introduzir o Regime Jurídico do 
Licenciamento Zero, tendo esta alterado o Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 de dezembro, enquanto lei 
habilitante, tal fez operar a caducidade nas atuais delegações/subdelegações. Neste sentido, foi pela 
Câmara Municipal da Amadora aprovado delegar no Presidente da Câmara, com a faculdade de o mesmo 
poder subdelegar, os poderes previstos nos artigos 4º a 56º, conferidos pelo Regulamento Municipal 
Sobre o Exercício de Atividades Diversas; todos os poderes conferidos pelo Regulamento Municipal dos 
Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de 
Serviços no Município da Amadora, no tocante à possibilidade de determinar a restrição e alargamento 
dos horários daqueles, nos termos dos artigos 10º e 11º, bem como ao funcionamento dos 
estabelecimentos em dias e épocas festivas, proferir despachos relativos a qualquer matéria abrangida 
pelo Regulamento, no tocante à ocorrência de situações que se encontrem em violação ou em 
desconformidade com aquele instrumento normativo e os poderes conferidos pelo nº 2 do artigo 109º do 
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, relativamente ao encerramento de 
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edifícios/frações urbanas, com consequente despejo administrativo dos seus ocupantes e cessação de 
qualquer tipo de atividades neles exercidas, sempre que estejam a ser utilizados sem a competente 
licença ou autorização de utilização, ou quando estão a ser afetos a fim diverso do estabelecido no 
competentes alvará/processo, e referentes a estabelecimentos de comércio de bens, de prestação de 
serviços ou de armazenagem – Delegação de competências da Câmara Municipal da Amadora no 
seu Presidente. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 12ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano 
Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e ao Orçamento Ordinário de 2012 – 
Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades 
Municipais) e Orçamento Ordinário de 2012. 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou abater ao património móvel municipal, equipamentos 
informáticos, em virtude de inviabilidade da sua reparação – Abate de Equipamento Informático 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou o abate ao património móvel municipal, de material 
informático, em virtude da sua total amortização e por já não corresponderem às necessidades dos 
serviços, bem como a sua doação à Cooperactiva – Cooperativa de Desenvolvimento Social, CRL – Abate 
de material informático e sua doação. 
 
No âmbito das Comemorações da População Maior, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 
realização das Comemorações do Mês do Idoso – 2012, bem como a transferência de verba para a URPIA 
(União de Reformados, Pensionistas e Idosos), entidade que ficará responsável pela gestão financeira das 
comemorações – Comemorações do Mês do Idoso – 2012 
 
Sendo uma das prioridades da Autarquia, a promoção das condições de vida dos seus munícipes, em 
especial dos mais idosos, por serem estes os que normalmente dispõem de menos recursos económicos, 
foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o Projeto de Regulamento do Cartão Amadora 65+ - 2ª 
Alteração, bem como submeter a aprovação da Assembleia Municipal da Amadora – Regulamento 
Cartão Amadora 65+ - 2ª Alteração 
 
No âmbito do projeto AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos, foi pela Câmara Municipal da Amadora 
aprovada a transferência de verba para as instituições envolvidas naquele, por forma a assegurar o seu 
funcionamento – Transferência de verba – Projeto AmaSénior 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização do Programa “Recriar a Vida”, para o ano letivo de 
2012/2013, atribuindo para o efeito uma verba para as instituições/associações envolvidas no mesmo. O 
aludido programa tem como objetivo ocupar os tempos livres da população maior, promover a 
comunicação interpessoal, combatendo o isolamento e a solidão, promover a interajuda e desenvolver 
novas aprendizagens – Programa “Recriar a Vida”. 
 
No contexto do Regulamento Municipal para a atribuição de apoios sociais a grupos desfavorecidos da 
população – Fundo de Coesão Social Municipal - foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 
prestação de três apoios económicos distintos – Fundo de Coesão Social Municipal 
 
A Câmara Municipal da Amadora, no âmbito da sua política de realojamento, que se pauta pela atribuição 
de habitação condigna, integrando os agregados familiares no tecido social urbano, desta forma 
resolvendo vários problemas sociais, aprovou a aquisição de seis fogos, dois de tipologia T1, sitos em 
Algueirão-Mem Martins e Falagueira e quatro de tipologia T2, sitos em Rio de Mouro, Algueirão-Mem 
Martins, Agualva/Cacém e Queluz – Aquisição de Fogos para Realojamento 
 
No âmbito do Acordo de Cooperação Tripartido, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 
transferência de verba correspondente ao valor anual, para a Quinta de São Miguel – Transferência de 
verba. 
 
De acordo com os dados dos Censos 2011, a população do Município da Amadora teve um aumento da 
sua população idosa, que se deve ao incremento da longevidade, promovida pela melhoria nos cuidados e 
serviços de saúde. No entanto, o aumento da esperança média de vida suscitou novos problemas sociais 
intimamente relacionados com o segmento da população mais idosa, nomeadamente no que diz respeito 
ao seu acompanhamento por parte das famílias, o que gera uma sobrecarga na figura do cuidador 
informal. Neste sentido, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta de Protocolo de 
Colaboração a celebrar com a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, no âmbito da criação de uma 
Rede de Apoio ao Cuidador Informal – Rede de Apoio ao Cuidador Informal - Minuta de Protocolo 
de Colaboração 
 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de verba para as Juntas de Freguesia, referente ao 
pagamento das 2.ª visitas de estudo, efetuadas por aquelas no ano letivo de 2011-2012, no âmbito do 3º 
Contrato de Doação de Autocarros celebrado entre esta Edilidade e as Juntas de Freguesia do Concelho. – 
Visitas de Estudo 
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No âmbito do Programa de Apoio aos Projetos Sócio Educativos do Município da Amadora (PAPSE), que 
consiste no 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, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a atribuição de verba para 
os Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias que apresentaram candidaturas ao aludido Programa 
- PAPSE – Atribuição de verba – Eixo II – Ano Letivo 2011/2012 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a transferência de verba inerente à operacionalização 
do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular 2012/2013, para as Juntas de Freguesia, 
Agrupamentos de Escolas e Associações do Município – Programa de Enriquecimento Curricular 
2012/2013 
 
 O Programa “Férias na Cidade” tem como objetivo promover um programa diversificado de atividades de 
tempos livres que permitam complementar, de forma lúdica, a formação de crianças e jovens, 
dinamizando o Movimento Associativo Municipal. Neste contexto, a Câmara Municipal da Amadora 
deliberou aprovar a transferência de verba inerente ao programa supra referido para o ano de 2012 – 
Programa “Férias na Cidade – 2012”  
 
No âmbito do programa municipal de comparticipação de inscrição de atletas de clubes do Concelho da 
Amadora em competições desportivas federadas, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 
transferência de verba para a Federação Portuguesa de Esgrima e para a Associação de Futebol de Lisboa 
– Transferência de verba 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter à Assembleia Municipal a proposta de 
isenção parcial do pagamento de taxas pela utilização do Complexo Desportivo Municipal do Monte da 
Galega, aos clubes da Amadora que usufruem do respetivo Complexo para a atividade de formação na 
modalidade de futebol, no decorrer da época desportiva de 2012/2013 – Isenção de Taxas. 
 
No contexto da receção de candidaturas ao Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA) e após 
sua análise, a Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar os montantes dos subsídios a atribuir às 
associações candidatas, para o ano de 2012 –PAMA 2012 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou a integração no património municipal, dos bens resultantes da 
partilha entre o Município da Amadora e a Agência Nacional Ciência Viva, na sequência da dissolução da 
Associação Centro de Ciência Viva da Amadora – Centro de Ciência Viva da Amadora – Partilha de 
Bens 
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No âmbito da abertura do “Procedimento para atribuição do direito de arrendamento do estabelecimento 
destinado a restauração e atividades culturais, sito no Parque Central da Amadora”, e em sequência da 
inexistência de apresentação de propostas, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a deserção 
do aludido procedimento concursal – Deserção de Procedimento Concursal 
 
No contexto das adjudicações dos concursos públicos “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 
2012/2013/2014 – Zona Norte”, Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2012/2013/2014 – 
Zona Centro” e Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2012/2013/2014 – Zona Sul”, foi pela 
Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar as respetivas minutas de contrato – Aprovação de 
minutas de contratos 
 

Em face da publicação da Lei nº 64-A/2011, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento Geral de 
Estado, implementando medidas de redução de efetivos, tendo em vista a concretização do objetivo de 
redução anual de 2% do pessoal na Administração Autárquica, foi pela Câmara Municipal da Amadora 
aprovada a anulação do procedimento concursal comum, para a contratação em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de um técnico superior na área da Engenharia 
Civil – Anulação de Procedimento Concursal 
 
No âmbito de processo disciplinar, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a aplicação da pena 
de suspensão pelo período de 30 dias, a uma funcionária desta Autarquia, por violação dos deveres 
gerais de zelo e lealdade – Processo Disciplinar. 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação de obras, no âmbito do Programa PH+, 
requerida pelo Senhor Rui Alexandre Lopes de Oliveira, na qualidade de Administrador do imóvel, sito na 
Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 21, freguesia da Mina, Amadora – PH+ - Proc. nº 6/2012 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação de obras, no âmbito do Programa PH+, 
requerida pelo Senhor Luís Miguel Amaro Lopes Rosa, na qualidade de Administrador do imóvel, sito na 
Avenida Combatentes da Grande Guerra, nº 4 a 10, freguesia da Mina, Amadora – PH+ - Proc. nº 
7/2012 
 
Com vista à revitalização económica do Concelho, através da criação e renovação das centralidades da 
cidade, proporcionando à população espaço de sociabilidade, interação e consumos, em ambientes 
urbanos e atrativos, por forma a fixarem a população ao território, em suma, para garantir uma 
estratégia de reabilitação urbana integrada e sustentável, foi pela Câmara Municipal da Amadora 
aprovada a criação do “Programa Esplanadas Premium” e considerando o investimento a realizar pelos 
interessados, a manutenção dos espaços a licenciar e não ser possível explorar nos equipamentos de 
esplanada qualquer publicidade, remeter a aprovação da Assembleia Municipal da Amadora, a redução 
em 25% do valor da taxa de ocupação do domínio público – “Programa Esplanadas Premium” 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou o plano de pagamentos em duas prestações requerido pela 
proprietária do imóvel, sito na Rua Aniceto do Rosário, nº 17 e 17 A, imóvel aquele que foi alvo de obras 
de carácter coercivo por parte do Município, no âmbito do processo de empreitada nº 4 – DRPHP - 
Processo de Empreitada nº 4 – DRPHP – Pagamento em Prestações 
 
No âmbito da divulgação da arte contemporânea nacional e internacional junto dos munícipes, da 
valorização da produção de arte, de diálogos interculturais, promovendo pontos de encontro de artistas, 
colecionadores, críticos e outros agentes do meio artístico, foi pela Câmara Municipal da Amadora 
aprovada a Realização da III Feira de Arte Contemporânea da Amadora 2012 – III Feira D’Arte 
Contemporânea da Amadora 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


