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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Aprovado submeter a aprovação da Assembleia Municipal, a fixação para o ano 2012, da Taxa de 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em 0,68% para prédios urbanos não arrendados e não 

transmitidos (alínea b) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI) e em 0,38% para os prédios urbanos nos 

termos do CIMI (alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI) e em 0,38% para prédios urbanos avaliados 

nos termos do CIMI (alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º). 

Foi ainda aprovado submeter a aprovação da aplicação, em determinadas freguesias de minoração de 

30% à taxa de IMI, nos termos do n.º 6 do artigo 112.º do CIMI. – Fixação da Taxa de Imposto 

Municipal sobre Imóveis para o Ano de 2012. 

 

Aprovado submeter à autorização da Assembleia Municipal, o lançamento para o ano 2012, de uma 

derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das 

pessoas colectivas (IRC), para os sujeitos passivos que apresentem um volume de negócios a partir dos 

150.000,00€, e aplicar uma taxa reduzida de derrama de 0% para os sujeitos passivos com um volume 

de negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150.000,00€. – Lançamento da Derrama para o 

Ano de 2012. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado fixar em 4,5% a sua participação variável no IRS, dos 

sujeitos passivos com domicílio fiscal na área do Município da Amadora, e relativo aos rendimentos de 

2012, bem como remeter à Assembleia Municipal para a competente aprovação. – Participação do 

Município no IRS. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura do Concurso Público Internacional para 

Fornecimento de Energia Eléctrica para as Instalações Alimentadas em Média Tensão e Baixa Tensão 

Especial, do Município da Amadora, bem como as peças concursais e a composição do júri do aludido 

procedimento concursal. 

Foi ainda aprovado a delegação no júri das competências para a realização da audiência prévia dos 

concorrentes, para a prestação de esclarecimentos e para pronúncia sobre erros e omissões identificados 

pelos concorrentes, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP e submeter à Assembleia Municipal a 

autorização da despesa do aludido procedimento concursal. - Concurso Público Internacional para 

Fornecimento de Energia Eléctrica para as Instalações Alimentadas em Média Tensão e Baixa 

Tensão Especial. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba para as entidades 

Parceiras no Programa “Aprender&Brincar” para o Ano Lectivo 2011/2012, no que à 1.ª Tranche diz 

respeito. – Programa “Aprender&Brincar” – Apoio. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba, para a comparticipação do 

vencimento de Mediador Municipal à “Partilha” – Associação de Moradores do Bairro de Zambujal. – 

Associação de Moradores do Bairro do Zambujal. – Mediador Municipal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a transferência de uma verba para a “A Partilha” 

Associação de Moradores do Bairro do Zambujal, no âmbito do Programa de Acção “Zambujal Melhora!” 

– Programa de Acção “Zambujal Melhora”. 

 

No âmbito do Programa de Acção “Zambujal Melhora!”, constituído ao abrigo de uma parceria entre a 

Câmara Municipal da Amadora, o Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana e a Escola Intercultural 

das Profissionais e do Desporto da Amadora, foi aprovado a transferência de uma verba para a aludida 

Escola Intercultural relativa à realização do curso de Técnicos de Jardinagem e Espaços Verdes. - 

Programa de Acção “Zambujal Melhora!” – Escola Intercultural das Profissões e do Desporto 

da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o exercício do direito de preferência na aquisição do fogo T3, 

sito na Rua Liga dos Melhoramentos da Amadora, n.º 17, R/C Dto., no Alto da Mira, na freguesia de São 

Brás, na Amadora, pelo montante previsto na Portaria n.º 683/2008, de 28 de Julho, e ao abrigo do 

Regulamento do Concurso para Atribuição de Fogos no Empreendimento do Alto da Mira. – Direito de 

Preferência. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de verba para a Sociedade Filarmónica 

Comércio e Indústria da Amadora (SFCIA), para a aquisição de fardamento para os elementos da Banda 

Filarmónica. A Sociedade em causa tem participado em solenidades e festas que têm contribuído para o 

engrandecimento e difusão da Cidade da Amadora em diversos pontos do País, promove a organização 

do “Concerto de Ano Novo”, o “Maio Musical” e o Festival de Bandas Filarmónicas “Cidade de Amadora”. 

- Sociedade Filarmónica Comércio e Indústria da Amadora (SFCIA) – Apoio. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de um subsídio para livros e material escolar, 

transferindo o aludido subsídio para as Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-Infância do 

Município. – Acção Social Escolar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba para as IPSS, a saber, 

Santa Casa da Misericórdia (SCMA), Fundação AFID Diferença (AFID), Centro de Bem Estar Social da 

Amadora (CEBESA) e Associação Cultura e Desporto da Brandoa (ABCD) as quais são gestoras dos 

equipamentos Municipais. – IPSS. 

 

No âmbito do Programa de Apoio aos Projectos Sócio - Educativos do Município da Amadora relativo ao 

Eixo II, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a transferência de verba para os Agrupamentos  
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de Escolas e Escolas Secundárias, o projecto em causa tem como objectivo o desenvolvimento e 

formação global das crianças e jovens, em condições de igualdade de oportunidades no que concerne 

aos Projectos de Escola, assim como, no desenvolvimento de novos ambientes de aprendizagem, 

permitindo uma aprendizagem activa e participativa, onde a componente social constitui um instrumento 

fundamental no processo, na medida em que permite a troca de ideias e experiências facilitadoras da 

produção de conhecimentos. - Projectos Sócio – Educativos. 

 

No âmbito do Programa de Apoio aos Projectos Sócio - Educativos do Município da Amadora relativo ao 

Eixo III, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a transferência de verba para os 

Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias. - Projectos Sócio – Educativos. 

 

No âmbito do Concurso Público para a empreitada de “Conservação e Beneficiação do Parque Escolar 

Municipal – Drenagens, foi aprovado a alteração da repartição de encargos, bem como a minuta de 

adenda ao contrato inicialmente celebrado. - Minuta de Adenda ao Contrato. 

 

Relativamente a um procedimento disciplinar, a Câmara Municipal da Amadora aprovou a aplicação da 

pena de despedimento a uma funcionária desta Autarquia, por violação de deveres disciplinares. – 

Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a rectificação relativa ao cálculo da comparticipação no 

âmbito do Recria 1/10. – RECRIA 1/10 – Rectificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação das obras, no âmbito do Programa 

PH + requerida pelo Sr. Generate Demand, Lda., na qualidade de Administradora do imóvel, sito na Rua 

Elias Garcia, n.º 239-B, 239-C, 239-D, na freguesia da Venteira, Amadora. – PH+ - Processo n.º 

3/11. 

 

No âmbito do apoio financeiro especial designado por RECRIPH, foi apresentado um pedido pela 

administradora do imóvel, para a realização de obras de recuperação, sito na Rua General Fernando 

Tamagnini, n.º 3, na freguesia da Damaia, tendo a Câmara Municipal da Amadora aprovado a sua com- 

participação nas referidas obras. – RECRIPH – Processo 4/11. 

 

No âmbito do apoio financeiro especial designado por RECRIPH, foi apresentado um pedido pelo 

administrador do imóvel, para a realização de obras de recuperação, sito na Rua Marcos Portugal, n.º 3, 

na freguesia da Venda Nova, tendo a Câmara Municipal da Amadora aprovado a sua comparticipação nas 

referidas obras. – RECRIPH – Processo 6/11. 
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No âmbito do apoio financeiro especial designado por RECRIPH, foi apresentado um pedido pelo 

administrador do imóvel, para a realização de obras de recuperação, sito na Avenida dos Combatentes 

da Grande Guerra, n.ºs 4, 6, 8 e 10, na freguesia da Mina, tendo a Câmara Municipal da Amadora 

aprovado a sua comparticipação nas referidas obras. – RECRIPH – Processo 7/11. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura do Procedimento Concursal para recrutamento, em 

regime de contrato por tempo indeterminado, de três Técnicos Superiores, para a Área de Sociologia. – 

Procedimento Concursal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o pagamento de uma verba, para a reparação do 

veículo de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários da Amadora. - Bombeiros Voluntários da 

Amadora – Apoio. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o procedimento de Concurso Público para o Fornecimento de 

Sacos Plásticos Descartáveis para Contentores Semi-Enterrados, peças do concurso, composição do júri 

e na delegação no júri as competências previstas no n.º 2 do artigo 50.º, artigo 61.º e n.º 2 do artigo 

66.º todos do Código dos Contratos Públicos. - Concurso Público para o Fornecimento de Sacos 

Plásticos Descartáveis para Contentores Semi-Enterrados. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o pedido de isenção do pagamento de taxas, efectuado pela 

Associação da Juventude Adventista, para a utilização do Auditório dos Recreios da Amadora, a referida 

Associação religiosa tem entre as suas finalidades organizar, apoiar e participar em acções humanitárias 

e de desenvolvimento dentro e fora do país, e organizar e participar em conferências, debates e 

colóquios, exposições, concertos, concursos e outras actividades culturais, a nível nacional e 

internacional. – Isenção de pagamento de Taxas – Associação da Juventude Adventista. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a metodologia para a comparticipação municipal nas 

inscrições para a época desportiva 2011/2012, no que respeita às modalidades desportivas, bem como a 

minuta de protocolo a celebrar entre o Município da Amadora e as Associações Regionais Desportivas, 

permitindo desenvolver a actividade desportiva aos atletas de clubes do concelho da Amadora em 

competições desportivas oficiais. – Protocolo – Comparticipação Municipal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 10.ª alteração às Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual 

de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) e ao Orçamento de Despesa do ano de 2011. - 

Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades 

Municipais) e Orçamento de Despesa de 2011. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou as alterações integradas na 10.ª Modificação Orçamental 

relativa ao Plano Plurianual de Investimentos, 5.ª Modificação referente ao Plano de Actividades 

Municipais e 6.ª Modificação – Anos Seguintes, e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. – 

Modificação às Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos e Plano de 

Actividades Municipais – Anos Seguintes. 

 

No âmbito do Projecto de Teatro nas Escolas do Município, o qual visa incentivar a pratica do teatro nas 

escolas, como factor de dinamização da vida escolar, foi aprovado atribuir um apoio financeiro para as 

escolas envolvidas na XIII Mostra de Teatro das Escolas. - XIII Mostra de Teatro das Escolas. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado isentar parcialmente os Clubes da Amadora utilizadores 

do Complexo Desportivo Municipal Monte da Galega (CDMMG) com actividade de formação na 

modalidade de futebol, no decorrer da época desportiva de 2011/2012, bem como submeter à 

Assembleia Municipal para a competente autorização. – Monte da Galega. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Estudo Prévio, no âmbito do Procedimento Concursal para a 

Elaboração de Projecto do Cineteatro D. João V – Remodelação. – Estudo Prévio. 


