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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARA DE 28 DE JULHO DE 2009 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou aceitar a cedência de uma área de terreno de 1.239,80 m�, 

para integrar o seu domínio público, requisito essencial para a autorização da emissão da certidão de 

destaque da parcela, com a área de 1.087 m�, pretendida pela requerente, na freguesia da Damaia. – 

Cedência de terreno para efeitos de Destaque. 

 

Aprovado submeter à aprovação da Assembleia Municipal a alteração efectuada ao Regulamento de 

Taxas, Licenças e Autorizações da Administração Urbanística, após audiência dos interessados e 

apreciação pública, ao abrigo dos artigos 117º e 118º do Código de Procedimento Administrativo. –

Regulamento de Taxas, Licenças e Autorizações da Administração Urbanística – Alterações. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado aplicar penas disciplinares a dois funcionários, por 

violação de deveres gerais. – Procedimentos Disciplinares. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo a celebrar entre o Município da 

Amadora e a Direcção-Geral de Infra-estruturas e Equipamentos do Ministério da Administração Interna 

e a PSP, com vista à instalação de uma Divisão da Polícia de Segurança Pública, no Norte do Concelho. – 

Protocolo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado celebrar um protocolo de colaboração com a Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, através do e-Geo Centro de Estudos de 

Geografia e Planeamento Regional, permitindo uma partilha entre as aludidas entidades, no que ao 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) diz respeito. – Protocolo de Colaboração. 

 

Aprovado a minuta do protocolo a celebrar com a Valorsul- Valorização e Tratamento de Resíduos 

Sólidos da Área Metropolitana de Lisboa (Norte) e relativo a distribuição de resultados acumulados 

naquela empresa. – Protocolo. 

 

Foi aprovado a minuta do Protocolo de Parceria a celebrar entre a Autoridade Metropolitana de 

Transportes de Lisboa, as Câmaras Municipais da Amadora e de Odivelas, o Metropolitano de Lisboa - 

EPE e a CP - Comboios de Portugal - EPE, com vista o desenvolvimento e concretização da construção do  

primeiro troço do sistema MetroBus, projecto de transporte à superfície, complementar ao sistema de 

transporte público pesado (serviço ferroviário de passageiros e metropolitano). – Protocolo de 

Parceria. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou o traçado relativo ao MetroBus, que liga a Linha Azul do 

Metropolitano e o Caminho de Ferro (Linha de Sintra) às freguesias da Reboleira, Venda-Nova, 

Falagueira, Mina, S. Brás e Brandoa e seus terminais. – Traçado do MetroBus. 

 

No âmbito do Concurso Público para execução da obra de qualificação paisagística do Largo da Igreja, na 

Damaia, foi aprovado o relatório final, com a adjudicação da obra, nomeado o coordenador de segurança 

em obra e ainda que nos casos de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação, 

previstas no Código de Contratos Públicos, aquela se processe à proposta ordenada em lugar 

subsequente (s). - Concurso Público para execução da obra de qualificação paisagística do 

Largo da Igreja, na Damaia. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura, no âmbito do eixo prioritário relativo à 

modernização do parque escolar, de procedimento por ajuste directo de elaboração e execução da obra 

de criação de salas de Jardim de infância na E.B. 1 – Venteira 1, tendo também sido aprovados os 

convites dirigidos a empresas para a apresentação de propostas, bem como o caderno de encargos e 

designar a composição do júri e delegação no mesmo de algumas competências. - Ajuste Directo de 

elaboração e execução da obra de criação de três salas de Jardim de infância na E.B. 1 – 

Venteira 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


