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REUNIÃO DE CÂMARA DE 2 DE ABRIL DE 2008 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 3.ª alteração ao Orçamento Ordinário e às Grandes Opções 

do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) do ano 2008. – 

Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado fixar o valor da caução a prestar no âmbito do Proc.66-

PL/01, pela boa e regular execução das obras de urbanização, sito no Casal do Rebentão, na freguesia 

de São Brás. – Fixação do Valor da Caução. 

 

Aprovadas as alterações à licença do Alvará de Loteamento n.º2/96, e relativas aos Lotes 8 e 9, sitos na 

freguesia da Mina, as quais se consubstanciam no aumento de área de construção em cave para 

estacionamento. – Alterações ao Alvará de Loteamento. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, e na sequência da discussão pública, as alterações à 

Licença do Alvará de Loteamento n.º1/02, sito na freguesia de São Brás. – Alteração ao Alvará de 

Loteamento Após Discussão Pública. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a alteração ao Alvará de Loteamento n.º10/88, e 

relativa ao Lote 109, sito na freguesia de São Brás, consubstanciando-se aquela alteração na criação de 

uma cave para estacionamento, com uma área de 72,50m2. – Alteração do Alvará de Loteamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora apreciou o Relatório do Estado do Ordenamento do Território da 

Amadora (REOT Amadora), após discussão pública, e submeteu o mesmo, à apreciação da Assembleia 

Municipal. – Relatório do Estado do Ordenamento do Território da Amadora (REOT Amadora) 

Após Discussão Pública. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder à abertura do Concurso Público Internacional 

para a prestação de serviços de vigilância em diversas instalações municipais, indispensáveis ao normal 

funcionamento dos serviços desta Câmara, bem como foram aprovadas as respectivas peças do 

concurso, composição do júri, e ainda delegar no júri a competência para a realização da audiência 

prévia, submetendo o referenciado procedimento à autorização da Assembleia Municipal. – Concurso 

Público Internacional para a Prestação de Serviços de Vigilância das Instalações Municipais. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder à abertura do Concurso Público Internacional para a 

prestação de serviços de limpeza em diversas instalações municipais, indispensáveis ao normal 

funcionamento dos serviços desta Câmara, bem como foram aprovadas as respectivas peças do concur- 
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so, composição do júri, e ainda delegar no júri a competência para a realização da audiência prévia, 

submetendo o aludido procedimento à autorização da Assembleia Municipal. – Concurso Público 

Internacional para a Prestação de Serviços de Limpeza em Diversas Instalações Municipais. 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovado aplicar pena disciplinar a um funcionário desta Autarquia, por 

violação dos deveres de obediência e de zelo. – Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovada a minuta do contrato-programa a celebrar com a Associação Centro 

de Ciência Viva da Amadora, bem como a transferência de uma verba para a aludida Associação, a 

efectuar em Abril e Setembro, para fazer face às despesas inerentes à preparação e execução da 

Exposição “A Aventura Espacial”, e ao regular funcionamento do mencionado centro de ciência. – 

Contrato-Programa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização do Projecto Férias Seniores Veteranos e a 

atribuição de uma comparticipação para a União de Reformados, Pensionistas e Idosos da Amadora. O 

projecto em causa desenvolvido em parceria entre esta Autarquia, Segurança Social, Juntas de 

Freguesia e Associação de Idosos, visa proporcionar uns dias de descanso, fora do ambiente quotidiano, 

quebrando deste modo a eventual solidão e rotina e minimizando situações de exclusão social, 

prevendo-se para este ano uma participação de 498 idosos. – Projecto Férias Seniores Veteranos 

2008. 

 

Foi aprovado proceder à abertura de dois Concursos Públicos para a execução e beneficiação da rede de 

iluminação pública em diversos arruamentos, respectivamente, para as zonas Norte e Sul do Concelho, 

bem como aprovadas as respectivas peças dos concursos e composição das comissões de abertura e de 

análise das propostas. – Concursos Públicos para a Execução e Beneficiação da Rede de 

Iluminação Pública em Diversos Arruamentos. – Zonas Norte e Sul do Concelho. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a abertura do Concurso Público para a execução de 

sinalização horizontal, estacionamentos e marcas rodoviárias no concelho da Amadora, bem como 

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

propostas. – Concurso Público para a Execução de Sinalização Horizontal, Estacionamento e 

outras Marcas Rodoviárias no Concelho da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para a Junta de Freguesia da 

Damaia, decorrente do trabalho executado e relativo à adaptação de instalações, do antigo mercado do 

levante da Damaia, destinadas a apoiar a limpeza pública. – Junta de Freguesia da Damaia. – Apoio 

a Obras de Adaptação. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado celebrar um protocolo de colaboração com o Conselho 

Nacional para a Promoção do Voluntariado, permitindo implementar e promover o voluntariado através 

de um banco local de voluntariado no Concelho da Amadora. – Protocolo de Colaboração. 

 

 

 

 

 

 


