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REUNIÃO DE CÂMARA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2007 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, o teor do aditamento ao Contrato de Compra e Venda 

de Acções, celebrado entre a Parque Expo 98, S.A e a Câmara Municipal da Amadora, relativo ao 

respectivo pagamento, bem como submeter à Assembleia Municipal para a competente autorização. – 

Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Acções. 

 

Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, rectificar as áreas de cedência para o domínio público e 

privado no Município, no âmbito das alterações à autorização do Alvará de Loteamento n.º2/04, sito na 

freguesia da Venteira, mantendo-se em tudo o resto, o anteriormente aprovado na Reunião de 07.11.07. 

– Rectificação de áreas de Loteamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foram aprovadas as alterações à licença do Alvará de Loteamento 

n.º2/01 para o Lote 31, sito na freguesia da Mina, consubstanciando-se aquelas no aumento da área de 

construção do aludido Lote. – Alteração do Alvará de Loteamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou uma alteração à licença do Alvará de Loteamento n.º3/00, sito 

na Urbanização da E.N 117, na freguesia de Alfragide, a qual se consubstancia em adaptações do 

Projecto de Loteamento ao desenvolvimento dos Projectos dos Edifícios, designadamente transferência 

de áreas de uns Lotes para outros, bem como num aumento de área destinada a parqueamento. – 

Alteração do Alvará de Loteamento. 

 

Aprovado libertar a garantia bancária, prestada pelos titulares do Processo n.º1204-PL/79, no âmbito 

das obras de urbanização do Alvará de Loteamento n.º5/82, sito na freguesia da Buraca, cuja 

manutenção se revela inútil, pela caducidade da respectiva licença. – Libertação da Garantia 

Bancária. 

 

Aprovado ordenar instauração de procedimento de Inquérito, bem como nomear os respectivos 

Inquiridor e Secretário para apuramento de factos relativos ao comportamento de um funcionário desta 

Autarquia. – Procedimento de Inquérito. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, designar a Sra. Vereadora Rita Madeira, como 

representante do Município na Comissão de Protecção e Crianças e Jovens da Amadora, a qual nas suas 

faltas e impedimentos, será substituída pela Sra. Dra. Joana Veiga, revogando a proposta que designou 

a Sra. Vereadora Carla Tavares para representante do Município na referenciada Comissão. - 

Representante do Município na Comissão de Protecção e Crianças e Jovens da Amadora. – 

Alteração. 
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No âmbito do novo modelo de Escola Pública e enquadramento das actividades de enriquecimento 

curricular, foi aprovado atribuir uma verba para o Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes, por forma a 

fazer face a despesas decorrentes do aumento de refeições servidas no refeitório da E.B. 2, 3 Cardoso 

Lopes. – Apoio ao Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes. 

 

No âmbito do protocolo celebrado entre o Município e os Agrupamentos de Escolas, para o apoio ao 

regular funcionamento das Escolas Públicas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-Infância do 

Município tendo como objectivo geral a concessão de diversos equipamentos e outros apoios aos 

estabelecimentos de educação, permitindo uma maior valorização dos projectos educativos nas escolas, 

foi aprovada a atribuição de uma verba destinada aos Agrupamentos de Escola para a manutenção de 

material informático, no ano lectivo de 2007-2008. – Apoio na Manutenção de Material Informático. 

 

No âmbito do voto de pesar aprovado pela Assembleia Municipal em 25.10.07, e da respectiva 

recomendação à Câmara Municipal, foi aprovado homenagear postumamente o ilustre cidadão, Sr. José 

Guerreiro Caeiro, através da atribuição do seu nome na denominação oficial do Pavilhão Desportivo 

Municipal do Bairro Janeiro, passando este a designar-se por Pavilhão Desportivo Municipal José Caeiro. 

– Homenagem Póstuma a José Caeiro. 

 

No âmbito do Concurso Público para a “Requalificação Paisagística da Av. Gago Coutinho/Santos Matos”, 

foi aprovado o Plano de Segurança e Saúde em obra daquela empreitada. – Plano de Segurança e 

Saúde. 

 

Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora proceder à alienação de bens móveis (vinte e sete 

veículos) na modalidade de venda em hasta pública. – Alienação de Veículos em Hasta Pública. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a alteração ao Regulamento dos Mercados Municipais e 

da Venda Ambulante, no Concelho da Amadora e submetida a aludida alteração a apreciação pública, 

pelo prazo de trinta dias úteis, contados a partir da data da sua publicação em Boletim Municipal. – 

Regulamento dos Mercados Municipais e Venda Ambulante – Alteração. 

 

No âmbito da empreitada para Concepção/Construção de Ampliação do Cemitério Municipal, foi ratificado 

o despacho do Sr. Presidente e relativo ao indeferimento da pretensão apresentada pela Sociedade de 

Construções Soares da Costa, S.A., no que respeita à alteração da redacção das Cláusulas quinta e 

décima do contrato a celebrar no âmbito da referida empreitada. – Ratificação de Acto Proferido. 

 

Relativamente ao Concurso Público para a requalificação “Quinta de Recreio dos Condes da Lousã” 

(Proc.n.º20/2007), foi adjudicada a referida obra e aprovada a respectiva minuta do contrato. – 

Concurso Público para a “Quinta Grande da Damaia/Condes da Lousã”. 


