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REUNIÃO DE CÂMARA DE 4 DE FEVEREIRO DE 2009 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, um voto de pesar pelo falecimento do Sr. António Augusto 

Custódio, que sempre se empenhou pela melhoria das condições de vida do local onde residiu (Quinta da 

Lage), bem como atribuir o seu nome a uma artéria da cidade da Amadora, especificamente na freguesia 

da Falagueira. – Voto de Pesar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 2.ª alteração ao Orçamento Ordinário e às Grandes Opções 

do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) do ano 2009 – 

Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano. 

 

Aprovado reduzir uma garantia bancária, prestada pelo titular do alvará de loteamento n.º 3/03, em 

virtude de se encontrarem concluídas algumas das obras de urbanização, no referido alvará de 

loteamento, sito na freguesia da Damaia. – Redução da Garantia Bancária. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, submeter à Assembleia Municipal, proposta de 

autorização de pedidos de isenção das taxas das seguintes obras até 31.12.09: 

- Todas as obras de reconstrução, reconversão, reparação sem ampliação das respectivas áreas úteis 

dos fogos, em imóveis abrangidos ou não por programas de comparticipações à realização de obras 

particulares (RECRIA ou RECRIPH), estejam isentas de pagamento de taxas referidas no Quadro VIII e 

alínea a), b) e e) do Quadro III, bem como do acréscimo preconizado pelo Quadro IV todos da Tabela de 

Taxas, anexa ao Regulamento Municipal de Taxas, Licenças e Autorizações da Administração Urbanística. 

– Isenção de Pagamento de Taxas de Urbanismo para o Ano 2009. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar pena disciplinar a quatro funcionários por 

violação de diversos deveres. – Procedimentos Disciplinares. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter o Projecto de Regulamento do Programa de 

Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos (PAIPSS), a apreciação pública, pelo período de 30 dias. – 

Projecto de Regulamento do Programa de Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos. 

 

Aprovada a minuta de protocolo de colaboração, a celebrar entre o Município da Amadora e a Holmes 

Place Dolce Vita Tejo, com o objectivo da promoção do desporto pela saúde e da prática desportiva. – 

Protocolo de Colaboração. 

 

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

e o CEQUAL – Centro de Formação para a Qualidade, no âmbito do processo de qualificação das Institui- 

 



 

Câmara Municipal da Amadora 

 

 

ções Sociais da Amadora, bem como a transferência de uma verba, no âmbito do aludido protocolo para 

a implementação de acções previstas no referido instrumento jurídico. – Protocolo de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal aprovou a transferência de uma verba para os parceiros envolvidos no Projecto 

ADAPT, bem como a transferência de uma verba entre a conta bancária específica do aludido projecto e  

a conta geral do Município da Amadora, o referenciado projecto tem por objectivo principal a 

flexibilização de serviços de apoio domiciliário (SAD), através de soluções inovadoras, baseadas nos 

princípios de Empowerment, Igualdade de Oportunidade e Trabalho em Parceria. – Projecto ADAPT. 

 

No âmbito da dinamização de um conjunto de projectos culturais nas áreas das Artes Plásticas da 

Literatura, da Música, no Município da Amadora, foi aprovada a minuta do contrato de arrendamento a 

celebrar entre o Município da Amadora e o Círculo Cultural Artur Bual. – Contrato de Arrendamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a revogação do contrato de arrendamento celebrado 

entre o Município da Amadora e o Corpo Nacional de Escutas (C.N.E) – Escutismo Católico Português – 

Agrupamento 1264 da Falagueira, por solicitação do Corpo de Escutas, a revogação do aludido contrato 

de arrendamento produz efeitos desde 31 de Janeiro do corrente ano. – Contrato de Arrendamento. – 

Revogação. 

 

No âmbito da dinamização de um conjunto de actividades no Município, potenciando o apoio à 

população, com o objectivo de melhor servir a população em geral, foi aprovada a minuta do contrato de 

arrendamento a celebrar entre o Município da Amadora e o Lions Clube da Amadora. – Contrato de 

Arrendamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a adjudicação do Concurso Público para a requalificação 

paisagística do Parque Central, e a respectiva minuta do contrato, bem como nomeado o Coordenador 

de Segurança em obra. – Concurso Público para Requalificação Paisagística do Parque Central. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a adjudicação do Concurso Público para a demolição de 

construções desocupadas no concelho, e a respectiva minuta do contrato, bem como nomeado o 

Coordenador de Segurança em obra. - Concurso Público para Demolição de Construções 

Desocupadas no Concelho. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a adjudicação do Concurso Público para a E.B.1/J.I. da 

Brandoa para obras de beneficiação, e a respectiva minuta do contrato, bem como o Coordenador de 

Segurança em obra. - Concurso Público para a E.B.1/J.I. da Brandoa para obras de 

Beneficiação. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou a adjudicação do Concurso Público para a construção de 4 

salas de aula para a E.B. Padre Himalaia na Damaia, e a respectiva minuta do contrato, bem como 

nomeado o Coordenador de Segurança em obra. - Concurso Público para a Construção de 4 Salas 

de Aula para a E.B. Padre Himalaia na Damaia. 

 

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

Amadora, a EMEF – Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário, S.A. e o Metropolitano de 

Lisboa, E.P., no aludido instrumento jurídico são estabelecidas as condições relativamente ao fecho da 

Rua das Industrias, na freguesia da Falagueira, o acesso a um prédio, e às obras de execução da nova 

Estação Intermodal da Reboleira. – Protocolo. 

 

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

celebrado entre o Município da Amadora e o Clube Universitário Tempo Livre da Amadora (CUTLA), 

permitindo através do aludido aditamento ao contrato, disponibilizar por parte do Município ao CUTLA 

uma área de terreno contígua à que foi objecto do contrato inicial de arrendamento, para que possam 

desenvolver o seu projecto, no âmbito cultural, técnico - científico social, desportivo, lazer e 

entretenimento, contribuindo para o aumento da procura por parte dos munícipes, principalmente da 

população sénior. – Contrato de Arrendamento – Aditamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a revisão do Regulamento para Transportes em Táxis, 

decorrente da legislação em vigor, no que ao n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 14.º, diz respeito, e 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal. – Regulamento para Transportes em Táxis. 

 

Pela Câmara Municipal, foi aprovado actualizar os valores constantes da Tabela do Regulamento de 

Taxas e Outras Receitas Municipais, tendo por base a evolução do índice de Preços do Consumidor (sem 

habitação), publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, os quais entram em vigor a partir do dia 9 

de Fevereiro de 2009. – Regulamento da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais – 

Alteração. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal, a eliminação de diversas séries documentais existentes no espaço 

destinado a arquivo, e no âmbito do Regulamento do Arquivo do Município da Amadora. – Eliminação 

de Séries Documentais do Arquivo de Alfornelos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi apreciado o parecer favorável do Instituto de Habitação e de 

Reabilitação Urbana (IHRU), relativamente à delimitação das áreas de reabilitação urbana, 

designadamente, Buraca Velha, Venteira (Zona Norte) e Mina (Zona Sudoeste), e remetido à Assembleia 

Municipal para os efeitos previstos no Regime Extraordinário de Apoio à Reabilitação Urbana (Lei n.º 64-

A/2008, de 31 de Dezembro). – Delimitação de Três Áreas – Após Parecer. 
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Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, a metodologia para os processos de candidatura 

(RECRIA), no âmbito de alterações ao projecto de construção. – Processos RECRIA. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o Grupo Coordenador e o Gabinete Técnico para a 

implementação e prossecução dos objectivos da Agenda 21 Local, no que respeita à metodologia 

definida pelo Instituto Superior Técnico, para a prossecução de uma nova política ambiental. – Agenda 

21 Local. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a isenção da elaboração do Relatório de Avaliação Ambiental, 

no âmbito do Projecto de Alteração ao Plano de Urbanização da Amadora – Zona Nascente, considerando 

os critérios estabelecidos/enunciados no Anexo ao Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho – Plano 

de Urbanização da Amadora – Zona Nascente. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a introdução no Web Site da autarquia de um 

simulador, que permite aos munícipes, saber qual a taxa a pagar, designadamente, do Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI) e Licenças de Habitação. – Web Site – Simulador. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a 

Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da Amadora, E.M. com vista ao ensino e à formação 

profissional em diversas áreas, incluindo a área de desporto, o acompanhamento e apoio a indivíduos no 

processo de inserção na vida activa, o apoio à criação e acompanhamento de empresas, a publicação e 

edição de textos, a elaboração de estudos e organização de certames e exposições. – Contrato-

Programa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a 

Associação Centro de Ciência Viva da Amadora, bem como a transferência de uma verba para a aludida 

Associação, decorrentes das Exposições “A casa vista pelos olhos da ciência” e a “Aventura Espacial”, e 

ao regular funcionamento do mencionado centro. – Contrato-Programa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi autorizado o procedimento por via de ajuste directo, à empresa 

KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais, S.A., para a prestação de serviços, no âmbito da 

certificação de contas de exercício económico de 2008, e respectiva emissão de parecer e elaboração de 

informação reportada a 30 de Junho do corrente ano relativa à situação económica e financeira do 

Município, bem como submeter à Assembleia Municipal para os efeitos do n.º 2 do artigo 48.º da Lei n.º 

2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais). - Auditor Externo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 1.ª Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos e ao 

Plano de Actividades Municipais (anos seguintes) e referente a despesas para anos seguintes de alguns 

projectos e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. – Modificação às Grandes Opções do 

Plano (Anos Seguintes). 


