
 

 

 

 

 

 

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 24 DE JUNHO DE 2015 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado um voto de pesar pelo falecimento do escultor 

João Limpinho. Ao longo da sua vida criou um grande número de obras, muitas delas instaladas 

em espaços públicos. Do seu espólio, destaca-se o conjunto escultórico designado Museu Aberto, 

que se encontra patente no Bairro Social da Bela Vista, em Setúbal, um magnífico trabalho de arte 

pública, que constitui o corolário da obra escultórica. Organizou e participou tecnicamente no 1º 

Simpósio de Escultura em ferroa da Amadora, em 1991, tendo exposto as suas obras na Galeria 

Municipal Artur Bual nos anos de 1991, 2003 e 2007. Com um relacionamento afetivo com a 

cidade da Amadora, participou, em diferentes momentos, em iniciativas culturais, integrando o 

acervo de arte municipal da Câmara Municipal da Amadora, as obras Casal Escultórico e as 

Fadas. Foi também aprovado endereçar à família do escultor, o presente voto de pesar – Voto de 

Pesar 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou iniciar o procedimento de alteração simplificada ao 

Plano Diretor Municipal da Amadora, relativa à via L5 da Rede Municipal Principal Projetada, bem 

como publicitar e divulgar a aludida alteração, pelo período de dez dias úteis – Procedimento 

para Alteração Simplificada ao Plano Diretor Munici pal da Amadora – Publicitação e 

Divulgação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora emitido parecer prévio vinculativo à celebração de um 

contrato de prestação de serviços para atribuição de matrículas para várias varredouras e 

lavadoras – Parecer Prévio Vinculativo 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu parecer prévio vinculativo à celebração de um contrato de 

prestação de serviços para reestruturação interna do veículo de comando e comunicações – 

Parecer Prévio Vinculativo 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora emitido parecer prévio vinculativo à celebração de um 

contrato de prestação de serviços para inspeção a veículos ligeiros, pesados e recolha de 

resíduos - Parecer Prévio Vinculativo  

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu parecer prévio vinculativo à celebração de um contrato de 

prestação de serviços para a intervenção artística no muro do IC16 - Parecer Prévio Vinculativo 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora emitido parecer prévio vinculativo à celebração de um 

contrato de prestação de serviços especializados no âmbito da corrida ao aqueduto e caminhada 

solidária 2015 - Parecer Prévio Vinculativo  

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu pareceres prévios vinculativos à celebração de dois 

contratos de prestação de serviços, respetivamente de luminotecnia, sonoplastia, multimédia, 

maquinaria de cena e manutenção de materiais e para espetáculos, ambos para o Cine Teatro 

Municipal D. João V - Pareceres Prévios Vinculativos  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada, no âmbito do processo nº 38066/12-PO, a 

isenção do pagamento de taxas devidas pelo licenciamento de obras de construção, relativas à 

ampliação das instalações do Clube Universitário Tempo Livre da Amadora (CUTLA), nos termos 

e ao abrigo da alínea d) do nº 1 do artigo 79º e nº 2 do artigo 80º do Código Regulamentar do 

Município da Amadora – Isenção de Taxas 

 



 

 

 

 

No âmbito do concurso público para demolição de edifícios e construções ilegais (empreitada nº 

1/2015), foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta de contrato a celebrar com a 

entidade adjudicatária – Procedimento Concursal 

 

No contexto do desenvolvimento de boas práticas de integração de nacionais de países 

estrangeiros, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o Plano Municipal para a 

Integração de Imigrantes (PMII) - Plano Municipal para a Integração de Imigrantes (PM II) 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de verba para a EAPN Portuguesa 

(Rede Europeia Anti Pobreza), ao abrigo do Projeto Saber para Integrar – Capacitação dos 

Serviços de Apoio, Acolhimento e Integração de Imigrantes – Transferência de Verba 

 


