
 

 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 20 DE MAIO DE 2015 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aceitar a doação de um prédio urbano, sito na 

freguesia da Falagueira-Venda-Nova. – Aceitação de Doação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado indeferir o pedido de redução de garantia 

bancária, requerido por um dos outorgantes do contrato de urbanização, celebrado no âmbito do 

Plano de Pormenor da Rua Elias Garcia/Zona Poente e correspondente ao Processo Nº 245-

PM/04 – Redução de Garantia Bancária 

 

A Câmara Municipal da Amadora deferiu, no âmbito das obras de urbanização tituladas pelo 

alvará de loteamento nº 2/05 e referente ao Processo Nº 95-PL/02, a redução de garantia 

bancária requerida pelo titular do aludido alvará – Redução de Garantia Bancária 

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora emitidos pareceres prévios vinculativos à celebração 

de dois contratos de prestação de serviços de controlo de pragas na área territorial do Município 

da Amadora, por um período de dois meses e por um período de doze meses, respetivamente 

Parecer Prévio Vinculativo 

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu parecer prévio vinculativo à celebração de um contrato de 

prestação de serviços para a conceção de estratégia de comunicação e serviços de públicos, no 

âmbito do 26º Amadora BD. - Parecer Prévio Vinculativo. 

 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora emitido parecer prévio vinculativo à celebração de um 

contrato de prestação de serviços de comissariado, no âmbito do projeto “Conversas Urbanas”. - 

Parecer Prévio Vinculativo 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou indeferir o pedido de indemnização, requerido por um 

munícipe, por danos alegadamente sofridos na sua viatura. – Pedido de Indemnização 

 

No âmbito do projeto Amasénior – Apoio Alimentar a Idosos, foi pela Câmara Municipal da 

Amadora deliberado aprovar a transferência de verbas para as instituições envolvidas no referido 

projeto, referente aos meses de abril a junho de 2015. – Transferência de Verbas 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a transferência de verba para os agrupamentos 

de escolas, cujas candidaturas ao Eixo I do Programa de Apoio aos Projetos Socioeducativos 

(PAPSE), foram aprovadas e referentes ao ano letivo 2014/2015. – Transferência de Verba 

 

A Câmara Municipal da Amadora, no âmbito do Fundo de Coesão Social Municipal, deliberou 

aprovar a atribuição de apoio económico, requerido por um munícipe. - Fundo de Coesão Social 

Municipal 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 4ª Modificação ao Plano Plurianual de 

Investimentos (PPI), ao Plano de Atividades Municipais (PAM) e ao Orçamento Ordinário de 2015. 

– Grandes Opções do Plano (PPI e PAM) e Orçamento Ord inário de 2015 – 4ª Modificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou delegar na Presidente da Câmara, nos termos e ao 

abrigo do vertido no nº 1 do artigo 34º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro e do nº 1 do artigo 24º 

do Código Regulamentar do Município da Amadora, conjugado com o nº 1 do artigo 44º do Novo  



 

 

 

 

Código de Procedimento Administrativo (NCPA), com faculdade de subdelegação nos termos do 

nº 1 do artigo 45º do NCPA, a competência prevista nos artigos 213º a 257º - Título VII do Código 

Regulamentar (Da Afixação de Mensagens Publicitárias). – Delegação de Competências 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter, à aprovação da Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, 

conjugados com os nºs 1, 4 e 5 do Decreto-Lei nº 307/2009 de 23 de outubro, a delimitação das 

áreas de reabilitação urbana da Amadora, conforme previsto na Estratégia Municipal de 

Reabilitação Urbana – Amadora 2025. – Delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana 

 

 

 

 

 


