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REUNIÃO DE CÂMARA DE 31 DE OUTUBRO DE 2012 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 
 
 
Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado suspender a vigência do novo Regulamento Municipal 
Sobre Publicidade (publicado no Boletim Municipal de 12.10.12 em Edição Especial) até 2 de maio de 
2013, ou até à data em que entre efetivamente em vigor o Regime Jurídico do Licenciamento Zero, 
mantendo-se em vigor até aquele momento o atual Regulamento Municipal sobre a Publicidade 
(publicado no Boletim Municipal de 29.08.97), em virtude de face ao adiamento até maio de 2013 do 
Regime Jurídico do Licenciamento Zero não existirem condições jurídicas para a manutenção deste novo 
Regulamento, uma vez que as soluções jurídicas nele contidas não se encontram em conformidade com 
a versão anterior da lei habilitante, conforme ocorre com o Regulamento antigo. 
Foi ainda aprovado submeter a aludida suspensão à Assembleia Municipal para a competente aprovação 
por aquele órgão deliberativo. - Novo Regulamento Municipal Sobre Publicidade – Suspensão. 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Regulamento de Transportes Escolares do Município da 
Amadora, o referido Regulamento tem por objeto disciplinar a organização, o modo de funcionamento e 
o financiamento de atribuição de subsídio a transportes escolares do concelho da Amadora. - 
Regulamento de Transportes Escolares do Município da Amadora. 
 
No âmbito da abertura de três novas Unidades Especializadas – Unidade de Apoio Especializado em 
Multideficiência, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora atribuir uma verba para os 
Agrupamentos de Escolas da Damaia e Dr. Azevedo Neves, permitindo proceder ao apetrechamento e 
manutenção dos estabelecimentos de educação e ensino tendo em conta que as aludidas unidades 
necessitam de mobiliário escolar, equipamento e material lúdico-pedagógico específico às problemáticas 
de cada criança a integrar. – Unidades Especializadas – Unidade de Apoio Especializado em 
Multideficiência. 
 
Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba para as Escolas do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico e Jardins-de Infância do Município (Agrupamentos de Escolas Almeida Garrett, 
Mães D`Água, Sophia de Melo Breyner Andresen, Cardoso Lopes e Dr. Azevedo Neves) relativa ao 
subsídio para livros e material escolar. – Ação Social Escolar. 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba para as instituições envolvidas no 
projeto AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos, para assegurar o funcionamento do projeto de apoio 
alimentar aos fins-de-semana e feriados para pessoas idosas e/ou dependentes já beneficiários de 
Serviço de Apoio Domiciliário ou Centro de Dia. - AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos. 
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No âmbito do Concurso Público para a Empreitada “Creche da Atalaia – Execução da Obra de 
Construção”, foi aprovado o Relatório Final elaborado pelo Júri do aludido procedimento, e adjudicado o 
referido Concurso Público. 
Foi ainda aprovado, que em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação 
previstas no Código dos Contratos Públicos, a adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar 
subsequente (s), nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 
do artigo 93.º e n.º 2 do artigo 105.º, todos daquele diploma legal. - Concurso Público para a 
Empreitada “Creche da Atalaia – Execução da Obra de Construção” – Adjudicação. 
 
Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a redução da garantia bancária emitida pela Caixa 
Económica Montepio Geral, para a execução de obras de urbanização, no âmbito do Alvará de 
Loteamento n.º 3/2001 e referente ao Processo 140-PL/99. – Redução de Garantia Bancária. 
 
 


