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REUNIÃO DE CÂMARA DE 20 DE JUNHO DE 2007 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Aprovado o Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo de 2007/2008, o qual visa apoiar os 

alunos do Ensino Básico e Secundário, no âmbito da acção social escolar, na utilização do serviço de 

transporte entre o local da residência e o estabelecimento de ensino que frequentam. – Transportes 

Escolares. 

 

No âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA), o qual tem como objectivo a 

atribuição de apoio às Associações que prosseguem no Município, actividades de interesse municipal, 

social, cultural, desportivo, recreativo ou outro, a Câmara Municipal da Amadora aprovou atribuir 

subsídios às diversas Associações que, após candidatura, preencheram os requisitos exigidos no aludido 

Programa. – PAMA. 

 

Aprovado transferir verbas para as Juntas de Freguesia da Buraca e de São Brás, no âmbito dos 

Protocolos de Delegação de Competências para as Juntas de Freguesia, em vigor, e referente à limpeza 

pública na respectiva área de intervenção. – Limpeza Pública. 

 

Foi aprovado a 6.ª alteração ao Orçamento Ordinário e às Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de 

Investimentos e Plano de Actividades Municipais) para o ano 2007. – Alteração ao Orçamento e 

Grandes Opções do Plano. 

 

Aprovadas as alterações às licenças dos alvarás de loteamento n.ºs 1/04 e 1/05, referentes aos 

Processos n.ºs 152-PL/95 e 5-PL/97, respectivamente, consubstanciando-se as mesmas na criação de 

caves para estacionamento. – Alterações aos Alvarás de Loteamento. 

 

Aprovado o Projecto de Execução do Parque Urbano da Atalaia, que contempla diversas zonas de 

equipamento público, a instalar no aludido parque de lazer, permitindo à comunidade usufruir das suas 

várias vertentes. – Projecto de Execução do Parque Urbano da Atalaia. 

 

Aprovado conceder um apoio financeiro à Escola Secundária Seomara da Costa Primo, para aquisição de 

uma rede de protecção de holofotes, tecto acústico e tapete de protecção do piso, a instalar no pavilhão 

desportivo existente naquele estabelecimento escolar. – Pavilhão Desportivo. 

 

Aprovada a tabela geral das mensalidades para vigorar no ano lectivo 2007-2008, nas creches 

municipais, incluindo a destinada aos filhos dos funcionários desta Autarquia. – Creches Municipais. 

 

Aprovado o procedimento administrativo, tendente ao despejo de um agregado familiar, que ocupa 

ilegalmente e abusivamente um fogo municipal, na freguesia da Falagueira. – Procedimento 

Administrativo. 
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Aprovado celebrar protocolo de cooperação com o Secretariado Nacional para a Reabilitação e 

Integração das Pessoas com Deficiência, com vista à criação de um serviço de informação e mediação 

para pessoas com deficiência, o qual visa prestar às pessoas portadoras de deficiência uma informação 

global e integrada sobre os seus direitos, benefícios e recursos existentes, permitindo, desta forma, a 

resolução dos problemas colocados. – Protocolo de Cooperação. 

 

Na sequência do lançamento do Concurso Público para Elaboração do Projecto das Instalações da E.B.1 e 

Creche da Vila Chã, foi adjudicada a prestação de serviços para a elaboração do referenciado Projecto e 

aprovado o respectivo contrato. - Concurso Público para Elaboração do Projecto das Instalações 

da E.B.1 e Creche da Vila Chã. 

 

No âmbito do lançamento do Concurso Público para Elaboração de Projectos para as Instalações da E.B.1 

e ATL da Mina 1-Miguel Bombarda, foi adjudicada a prestação de serviços para a elaboração do 

mencionado Projecto e aprovado o respectivo contrato. - Concurso Público para Elaboração de 

Projectos para as Instalações da E.B.1 e ATL da Mina 1-Miguel Bombarda. 

 

Relativamente ao procedimento lançado (Concurso Público), para a Execução de Sinalização Rodoviária 

Horizontal no Concelho, foi aquele objecto de adjudicação e aprovado o respectivo contrato. - Concurso 

Público para a “Execução de Sinalização Rodoviária Horizontal no Concelho. 

 

Dada a necessidade de se proceder à reposição de pavimentos nas Zonas Norte, Centro e Sul do 

Município, foi aprovado proceder-se à abertura de três Concursos Públicos para o efeito, bem como 

aprovadas as respectivas peças do concurso, constituição das comissões de abertura e análise das 

propostas, e ainda os planos de segurança e saúde com nomeação do seu coordenador. - Concursos 

Públicos para a Reposição de Pavimentos 2007/2008, nas Zona Norte, Centro e Sul do 

Município. 

 

No âmbito da alteração efectuada ao Regulamento sobre o Licenciamento de Actividades Diversas, em 

reunião de 18 de Abril de 2007, pela Proposta n.º 151/2007, foi esta objecto de rectificação no tocante à 

sua redacção e submetida à Assembleia Municipal. – Rectificação de Proposta. 

 

Atendendo à necessidade de criar melhores condições de venda, foi aprovado a deslocalização dos 

vendedores ambulantes do espaço exterior do Mercado da Falagueira para o terrado existente na Feira 

da Brandoa, com efeitos a partir de 26 de Junho do corrente ano. – Venda Ambulante. 

 

Aprovado conceder apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Amadora, 

permitindo àquela corporação adquirir equipamento de protecção individual, essencial ao 

desenvolvimento da sua actividade. - Equipamento para os Bombeiros da Amadora. 

 

No âmbito do Concurso Público Internacional para Fornecimento Diário de Refeições nas Escolas do 

Ensino Básico 1.º Ciclo e do Pré-Escolar, a Câmara Municipal da Amadora ratificou o acto proferido pelo 

Presidente da Câmara Municipal, e relativo ao indeferimento de recurso hierárquico facultativo, 

interposto por dois dos concorrentes. – Recurso Hierárquico. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou comparticipar, com uma verba, para a realização das obras de 

um imóvel, sito na freguesia da Reboleira, as quais se revelam necessárias e indispensáveis na 

recuperação dos imóveis arrendados no município da Amadora, no âmbito do Regime Especial de 

Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados (RECRIA). – RECRIA. 

 

Aprovado atribuir uma verba à Associação do Centro de Ciência Viva da Amadora, no âmbito da parceria 

existente entre esta Associação e a Câmara Municipal da Amadora, cujo objectivo centra-se no exercício 

da divulgação científica e tecnológica, junto da população em geral, e em particular, junto da 

comunidade juvenil. – Centro de Ciência Viva da Amadora. 

 


