
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 18 DE MARÇO DE 2015 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um voto de louvor às empresas do 

concelho da Amadora distinguidas com o Estatuto PME Líder e PME Excelência 2014. A 

referida distinção foi atribuída pelo IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, 

I.P., que todos os anos premeia, o mérito de pequenas e médias empresas com perfis de 

desempenho superiores e de elevado e reconhecido mérito empresarial. – Voto de Louvor. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a isenção de pagamento de taxas de urbanismo, 

pela Fábrica da Igreja Paroquial de S. Brás, nos termos e o abrigo do artigo 4.º do 

Regulamento Municipal de Taxas, Licenças e Autorizações da Administração Urbanística, 

relativas a taxas devidas no âmbito de operação urbanística. - Isenção de Pagamento de 

Taxas de Urbanismo. 

 

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

Agrupamento de Escolas D. João V, enquanto sede do Centro de Formação da Associação 

de Escolas do Concelho da Amadora e no âmbito da componente formativa. 

A oferta formativa, desempenha uma função preponderante para tornar o ensino secundário 

mais apelativo e aumentar a participação dos jovens em cursos de dupla certificação ao 

nível secundário, permitindo dar resposta aos desafios e exigências de qualificação. – 

Oferta Formativa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu parecer prévio vinculativo à renovação do contrato 

para a prestação de serviços de manutenção dos elevadores instalados no Edifício dos 

Paços do Concelho, por um período de 12 meses. - Emissão de Parecer Prévio 

Vinculativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi emitido parecer prévio vinculativo à celebração de 

um contrato para a Prestação de Serviços de Rega/Manutenção de Árvores de Alinhamento, 

pelo período de 7 meses. - Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora indeferiu um pedido de indemnização requerido no âmbito 

de danos alegadamente causados num veículo. - Pedido de Indemnização. 

 

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

do Programa Reabilita + requerido por Anabela Simões de Sousa e Maria da Conceição 

Lameiras Antunes Pina, na qualidade de administradoras do condomínio do imóvel sito na 

Avenida General Humberto Delgado, n.º 145, na freguesia da Mina de Água, na Amadora. – 

Reabilita + 30/2014. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação das obras, no âmbito do 

Programa Reabilita + requerido por Fidelidade Companhia de Seguros, na qualidade de 

proprietária do imóvel sito na Praça D. João I, n.º 4 a 4 B, na freguesia da Venteira, na 

Amadora. - Reabilita + 32/2014. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a renovação do Contrato de Comodato 

entre o Município da Amadora e o Sporting Clube Reboleira e Damaia, no âmbito da 

utilização de instalações cedidas ao referido Clube, na freguesia de Águas Livres. – 

Contrato de Comodato – Renovação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de verba (1.ª Tranche) para a 

Associação de Socorros Médicos O Vigilante, no âmbito do Projeto Linha Municipal de 

Saúde. 

O aludido projeto surgiu como complemento ao Cartão Amadora 65 +, visando a melhoria 

das condições de vida da população sénior residente no Município pela facilitação no 

acesso a bens e serviços e a um acompanhamento médico no domicílio (clínica geral), no 

período noturno (das 21:00 às 06:00) e aos fins-de-semana e feriados nacionais (24 horas 

por dia). - Projeto Linha Municipal de Saúde. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir uma verba para a União de 

Reformados, Pensionistas e Idosos da Amadora (URPIA), no âmbito do Programa 

AmaSénior Lazer, para o ano de 2015. 

O mencionado programa desenvolve a sua atividade em parceria com as Juntas de 

Freguesia do Concelho e com a União de Reformados, Pensionistas e Idosos da Amadora  

 



 

 

 

(URPIA), tendo como principais objetivos proporcionar dias de descanso, fora do ambiente 

quotidiano, proporcionar condições para o bem-estar físico e psicológico dos séniores, 

fomentar o aprofundamento das relações humanas, criar um espaço criativo e cultural 

enriquecedor, quebrar a solidão e a rotina e minimizar situações de exclusão social. - 

Programa AmaSénior Lazer. 

 

No âmbito do Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a dois residentes do 

Município, em situação de comprovada carência económica. - Regulamento Municipal do 

Fundo de Coesão Social. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Contrato-Programa a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Associação Cultural Teatro dos Aloés, bem como a atribuição de 

uma verba para a referida Associação no âmbito do aludido instrumento jurídico. 

A mencionada Associação desenvolve o seu trabalho na área da criação teatral, 

disponibilizando à população um conjunto de produtos culturais e de formação pedagógica. - 

Contrato-Programa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta do Contrato-Programa a celebrar 

entre o Município da Amadora e a AQK-Associação Quórum Cultural, bem como a atribuição 

de uma verba para a mencionada Associação no âmbito do aludido instrumento jurídico. 

A referenciada Associação desempenha uma função preponderante na área cultural do 

concelho, e é reconhecida publicamente, pelo seu enorme valor artístico. – Contrato-

Programa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 3.ª Modificação ao PPI (Plano Plurianual de 

Investimentos) e PAM (Plano de Atividades Municipais) e ao Orçamento da Despesa de 

2015. – Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de 

Atividades Municipais) e Orçamento de 2015 – 3.ª Modificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 3.ª Modificação às Grandes Opções do 

Plano (Plano de Atividades Municipais e Plano Plurianual de Investimentos) – Anos 

Seguintes, bem como submeter a aludida Modificação à aprovação da Assembleia Municipal 

 



 

 

 

 - Grandes Opções do Plano (Plano de Atividades Municipais) – Anos Seguintes - 3.ª 

Modificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Contrato-Programa a celebrar entre o 

Município da Amadora e o Clube de Natação da Amadora, no âmbito do desenvolvimento da 

natação, bem como a atribuição de uma verba para o mencionado Clube nos termos do 

referenciado instrumento jurídico. 

O aludido Clube é a única associação desportiva do Concelho que desenvolve, de forma 

continuada, projetos e atividades na modalidade da natação, mobilizando segmentos etários 

e populacionais, quer ao nível da vertente recreativa, quer ao nível da vertente competitiva. 

– Contrato-Programa. 

 


