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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a revogação do ponto 1 da parte propositiva da deliberação de 

câmara de 20 de julho de 2011 (Proposta n.º 231/2011), que condiciona o deferimento do pedido de 

Alteração à Licença de Obras de Edificação à permuta e correspondente cedência de uma área de 

terreno. 

Foi ainda aprovado condicionar o aludido ato de deferimento, à cedência por parte da requerente, “Casa 

do Aposentado dos Correios e Telecomunicações” para o domínio público, de uma parcela de terreno 

com a área de 2.326,64 m2, da freguesia da Mina, bem como submeter à Assembleia Municipal da 

Amadora para autorização da integração no domínio público, do terreno em questão, nos termos da 

alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º conjugado com a alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º, ambos da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação. – Revogação Parcial de Deliberação – Ato de 

Deferimento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado retificar a deliberação de câmara de 3 de abril de 2013 

(Proposta n.º 102/2013), nos termos do artigo 148.º do Código do Procedimento Administrativo, 

renunciando às hipotecas voluntárias legalmente constituídas sobre o Lote 1 e Lote 10, ao abrigo do n.º 

1 do artigo 731 do Código Civil, para posterior cancelamento na competente Conservatória ao abrigo do 

n.º 1 e n.º 2 do artigo 56.º do Código do Registo Predial, e aceitar a doação por parte da Urbidoismil – 

Empreendimentos Urbanos, Lda., dos mencionados Lotes. - Retificação de Deliberação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 5.ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e ao Orçamento de Despesa de 2013. – 

Grandes Opções do Plano (Plano de Ações Municipais e Plano Plurianuais de Investimento) e 

Orçamento de Despesa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a realização do Projeto Férias Seniores Veteranos 2013, 

bem como a comparticipação na realização do aludido projeto, transferindo para o efeito uma verba para 

a União de Reformados, Pensionistas e Idosos da Amadora, entidade gestora do projeto. O projeto em 

causa decorrerá no período de junho e setembro do ano em curso, e participarão reformados, 

pensionistas e idosos residentes na Amadora. O aludido projeto tem como principais objetivos 

proporcionar aos participantes uns dias de descanso, fora do ambiente quotidiano, proporcionando 

condições para o bem-estar físico dos participantes, fomentando o aprofundamento das relações 

humanas, entre grupos que já se conhecem e/ou a criação de novas relações de amizade, criando um 

espaço criativo e cultural enriquecedor, quebrando a eventual solidão e rotina e minimizando situações 

de exclusão social. – Projeto Férias Seniores Veteranos 2013. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou o apoio à realização do III Fórum Saúde & Bem Estar, bem 

como os recursos necessários ao desenvolvimento da iniciativa, que terá lugar no Parque Central, entre  

os dias 24 e 25 de maio do ano em curso. O aludido Fórum tem como objetivos específicos, a divulgação 

de cuidados de prevenção de doenças, a identificação de hábitos saudáveis de vida, a divulgação e a 

possibilidade de experimentação de atividades ligadas à saúde e ao desporto, promovendo e 

dinamizando atividades físicas, divulgando os recursos existentes no concelho da Amadora, motivando a 

alteração de padrões de consumo alimentar e promovendo a alimentação saudável, a saúde e o bem 

estar. – III Fórum Saúde & Bem Estar. 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovado constituir o Observatório Municipal de Segurança Rodoviária, bem 

como a respetiva Estrutura de Apoio e Conselho Consultivo. O referenciado Órgão Consultivo, 

coadjuvará o Município da Amadora em matéria de trânsito e segurança de veículos e pessoas. – 

Observatório Municipal de Segurança. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º, conjugado 

com as alíneas b) e o) do n.º 2 do artigo 53.º ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual 

redação, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a alteração do mapa de pessoal, para a criação 

de 1 lugar na Carreira Técnica Superior (área de formação em Economia), de 2 lugares na Carreira 

Técnica Superior (área de formação em Informática / Sócio Cultural), de 1 lugar na carreira Técnica 

Superior (área de formação em Psicologia), de 5 lugares de Assistentes Técnicos (área de formação em 

Contabilidade) e de 2 lugares de Assistente Operacional (área de Restauração). – Mapa de Pessoal – 

Alteração. 

 

No âmbito da instauração de um procedimento disciplinar, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovado a aplicação de uma pena disciplinar a uma funcionária desta edilidade, por violação dos 

deveres de zelo, assiduidade e pontualidade. – Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora e no âmbito da instauração de um procedimento disciplinar foi 

aprovado a suspensão de uma pena aplicada a uma funcionária desta edilidade, por violação do dever de 

correção. – Procedimento Disciplinar. 

 

No âmbito do Concurso Público para a Empreitada n.º 50/2012, designada por “Demolições de 

Construções e Edifícios Ilegais”, foi aprovada a respetiva minuta contratual, nos termos do disposto no 

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

 

 


