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REUNIÃO DE CÂMARA DE 17 DE OUTUBRO DE 2007 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 10.ª Alteração ao Orçamento Ordinário e às Grandes Opções 

do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) do ano 2007, 

encontrando-se, ao nível do Plano Plurianual de Investimentos, contempladas alterações aos montantes 

de compromissos futuros, a submeter à aprovação da Assembleia Municipal, no que respeita a 4 

Projectos: Requalificação de Espaços Urbanos e Verdes da Zona Norte e Sul do Concelho; Projecto e 

Execução das Obras de Ampliação do Cemitério e a Requalificação Paisagística da Av. Gago 

Coutinho/Santos Matos. – Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano. 

 

Aprovadas alterações à licença do alvará de loteamento n.º 3/01, no que se refere aos Lotes n.º s 15, 

30, 31 e 36, sitos na freguesia da Damaia, as quais se consubstanciam na redução de área de 

construção até 3% e na criação de cave para estacionamento. – Alterações ao Alvará de 

Loteamento. 

 

Aprovada pela Câmara Municipal da Amadora a alteração à autorização do alvará de loteamento n.º4/04 

no que respeita aos Lote 2 e Lotes 7 a 12, sitos na freguesia de Alfragide, que se traduz em alterações 

de pormenor nos aludidos Lotes. – Alteração à Autorização de Alvará de Loteamento. 

 

Aprovado aplicar pena disciplinar no procedimento instaurado a um funcionário desta Câmara Municipal 

e proceder ao arquivamento de um processo de inquérito (Proc.n.º1/05). – Procedimento 

Disciplinar/Inquérito. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou, no cumprimento do Plano de Actividades e no âmbito dos 

Concursos “Jovem Aposta em Ti”, a realização, e respectivos custos do Concurso de Pintura e Escultura 

Artur Bual, destinados a jovens dos 18 aos 35 anos e cujas inscrições terão lugar de 18 Outubro a 15 de 

Novembro do corrente ano. – Concurso “Jovem Aposta em Ti”. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, a transferência de uma verba para a União de 

Reformados e Pensionistas da Amadora, para fazer face às despesas decorrentes do Projecto “Abre a 

Pestana”, o qual tem como objectivos, designadamente, contribuir para a redução do número de casos 

de VIH/SIDA no Município, melhorar as condições de vida dos utentes já portadores do vírus e dotar os 

técnicos de competências no que ao apoio daqueles utentes/doentes, diz respeito. – Projecto “Abre a 

Pestana”. 

 

Foi aprovada pela Câmara Municipal da Amadora, a realização da semana cultural, no âmbito das 

Comemorações do Dia Internacional da Pessoa Deficiente, que irá decorrer durante o mês de Dezembro  
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do corrente ano, permitindo sensibilizar a população para o reconhecimento das capacidades e 

potencialidades da pessoa portadora de deficiência, bem como divulgar o trabalho e os objectivos das 

Associações de Deficientes, atribuindo para o efeito, à Associação Portuguesa de Deficientes uma verba 

para a concretização daquela iniciativa. – Comemoração do Dia Internacional das Pessoas 

Deficiente. 

 

No âmbito do Projecto EQUAL Oportunidade, o qual tem por principal objectivo a prevenção e combate 

ao desemprego, bem como o desenvolvimento de recursos humanos e promoção de igualdade de 

oportunidade para todos no acesso ao mercado de trabalho e manutenção dos postos de trabalho, foi 

aprovado transferir uma verba para o Agrupamento de Escolas Miguel Torga para a execução das 

actividades integradas no aludido projecto. – Projecto EQUAL Oportunidade. 

 

Aprovado o protocolo de colaboração entre o Município da Amadora e a Santa Casa da Misericórdia da 

Amadora, cujo objectivo é implementar um Sistema Telefónico de Assistência Permanente no Município,  

junto da população idosa, em situação de isolamento social e de carência económica, residente no 

Município, permitindo responder eficazmente a qualquer situação de emergência, 24 h/dia e 365 

dias/ano. – Protocolo de Colaboração. 

 

Foram aprovadas rectificações às minutas dos contratos anteriormente aprovados e referentes às 

Cláusulas Quarta e Décima Quinta, bem como à respectiva proposta e relativa ao Concurso Público 

Internacional para Fornecimento Diário das Refeições nas Escolas da E.B. do 1.º Ciclo e Pré-Escolar - Por 

Lotes, bem como à Cláusula Segunda das minutas dos contratos relativos aos Concursos Públicos para a 

Requalificação Geral de Espaços Urbanos e Verdes da Zona Sul e Norte do Concelho, sendo submetidos a 

aprovação da Assembleia Municipal. – Rectificação de Minutas dos Contratos. 

 

No âmbito do Concurso Público para Concepção/Construção de Ampliação do Cemitério Municipal da 

Amadora, foi adjudicada a prestação de serviços para a elaboração da referida obra e aprovado o 

respectivo contrato. – Concurso Público para Concepção/Construção de Ampliação do Cemitério 

Municipal. 

 

 


