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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do aditamento ao contrato de 

arrendamento celebrado em 14.6.2009, com o Clube Universitário Tempo Livre da Amadora 

(CUTLA) e relativo ao arrendamento de uma parcela de terreno contígua à área de terreno 

objecto do contrato de arrendamento inicial, no sentido de permitir o desenvolvimento das 

actividades e acções de interesse social inseridos no objecto social do referido clube. - 

Contrato de Arrendamento com o Centro Universitário Tempos Livres da Amadora 

(CUTLA). 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado libertar a garantia bancária existente para a 

boa execução dos trabalhos a realizar na urbanização da Damaia de Baixo, freguesia da 

Damaia, cujos trabalhos se encontram totalmente concluídos. – Libertação de Garantia 

Bancária. 

 

No âmbito do alvará de loteamento n.º 5/86, sito na freguesia de São Brás, foram aprovadas 

as alterações solicitadas pelo requerente, bem como determinar o aditamento ao respectivo 

Alvará de Loteamento. – Alteração ao Alvará de Loteamento. 

 

Atendendo à necessidade de gerir e salvaguardar o património habitacional municipal, criando 

junto dos arrendatários das habitações sociais, um sentido de responsabilização pelas partes 

comuns dos prédios onde residem, foi aprovado pelo Câmara Municipal da Amadora, o projecto 

de regulamento municipal de utilização das partes comuns do Parque Habitacional Municipal, 

bem como submeter o mesmo à aprovação da Assembleia Municipal. – Regulamento 

Municipal de Utilização das Partes Comuns do Parque Habitacional Municipal. 

 

No âmbito do Programa Simplex 2009 em que se encontra inserida a Medida Simplex M085 – 

SMS Reboque, a qual visa disponibilizar ao cidadão informação sobre a localização da viatura 

removida por estacionamento abusivo ou proibido, foi aprovado pela Câmara Municipal da 

Amadora, a minuta do protocolo de colaboração para implementação de uma plataforma SMS 

de informação aos cidadãos sobre a localização de veículos rebocados, a celebrar com a PSP, a 

Unidade de Tecnologias de Informação de Segurança e a Agência para a Modernização 

Administrativa, I.P. – Protocolo de Colaboração para Implantação de Plataforma SMS 

de Informação ao Cidadão Sobre Localização de Veículos Rebocados. 
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Na sequência da adjudicação da empreitada relativa à Intervenção no Edificado da Av. Santos 

Mattos, freguesia da Venteira, foi aprovado o respectivo plano de segurança e saúde da 

referida obra. – Concurso Público para Intervenção no Edificado na Av. Santos Mattos 

– Aprovação do Plano de Segurança e Saúde. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar o Programa relativo à iniciativas a 

desenvolver no âmbito do XXXVII Aniversário do 25 de Abril, bem como aprovar os custos 

inerentes das acções a realizar por ocasião daquele aniversário. – Comemorações do 

XXXVII Aniversário do 25 de Abril – Programa e Orçamento. 

 


