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REUNIÃO DE CÂMARA DE 5 DE MARÇO DE 2008 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Aprovado proceder à aplicação de pena a um funcionário desta Câmara Municipal, por violação do dever 

de zelo. – Procedimento Disciplinar. 

 

Aprovadas as alterações às licenças dos alvarás de loteamento n.º1/92 (Lote 32) e n.º10/88 (Lote 112), 

ambos sitos na freguesia de São Brás, consubstanciando-se aquelas alterações na criação de caves para 

estacionamento e aumento de área de construção até 3%. – Alteração dos Alvarás de Loteamento. 

 

Foram aprovadas pela Câmara Municipal as alterações à licença dos alvarás de Loteamento n.º2/03 e 

n.º3/03, sitos respectivamente, nas freguesias da Mina e da Damaia, e na sequência da discussão 

pública a que foram submetidas. – Alteração aos Alvarás de Loteamento Após Discussão Pública. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder à abertura de Concurso Público para Alienação 

de Lote de Terreno (Lote 11) para construção de edifício de habitação a custos controlados, na Rua 

Marechal António de Spínola/Rua Pedreira, no Casal da Boba, na freguesia de São Brás, bem como 

remeter à Assembleia Municipal para a competente autorização. – Concurso Público para Alienação 

de Lote de Terreno. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal alienar por Hasta Pública 42 fracções não habitacionais, sitas no 

Bairro do Casal da Mira, bem como remeter à Assembleia Municipal para a competente autorização. – 

Alienação por Hasta Pública. 

 

No âmbito do Programa de Iniciativa Comunitária Urban II - Amadora (Damaia/Buraca), foi aprovado 

pela Câmara Municipal da Amadora celebrar protocolo de colaboração entre este Município e a 

Associação Amigos da Damaia, com o objectivo de ceder instalações, a título gratuito e temporário à 

referenciada Associação para o desenvolvimento das suas actividades. – Protocolo de colaboração. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora as novas tabelas de mensalidades das creches 

municipais e da creche dos filhos dos funcionários autárquicos, bem como o valor mensal das refeições, 

para o ano lectivo 2008/2009. – Tabela de Mensalidades para Creches Municipais e dos Filhos 

dos Funcionários Autárquicos para o Ano Lectivo 2008/2009. 

 

No âmbito do Projecto ADAPT, o qual tem por principal objectivo flexibilizar e melhorar o serviço de 

apoio domiciliário, foi aprovado transferir uma verba, para as entidades parceiras do projecto e referente 

às actividades desenvolvidas durante o mês de Dezembro de 2007. – Projecto ADAPT. 
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No âmbito do Protocolo celebrado com as Escolas e relativo à utilização dos pavilhões escolares pelo 

movimento associativo desportivo, foi aprovado conceder uma verba para as escolas e relativa aquela 

utilização. – Utilização dos Pavilhões Desportivos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado transferir uma verba para os Agrupamentos de Escola 

do Município da Amadora, para aquisição de equipamentos de software necessário à implementação da 

análise de processos no âmbito da atribuição dos subsídios de acção social escolar. – Acção Social 

Escolar. 

 

Foi aprovado o Projecto de Intervenção nos Bairros de Realojamento do Casal do Silva e Casal da Mira, o 

qual visa promover acções de modo a ocupar as crianças dos 6 aos 12 anos, nos tempos livres escolares 

e outros grupos, a implementar no ano de 2008/2009, transferindo uma verba para a Associação Jardim 

Escola João de Deus, Instituição parceira da Autarquia no projecto em causa. – Actividades nos 

Bairros de Realojamento. 

 

No âmbito do Concurso Público Internacional para Manutenção de Diversas Zonas Verdes do Concelho da 

Amadora, por 3 Lotes (Proc.625/08), foi adjudicada a referida prestação de serviços e aprovadas as 

minutas dos respectivos contratos. – Concurso Público Internacional para Manutenção de 

Diversas Zonas Verdes do Concelho da Amadora por Lotes. 

 

Relativamente ao processo de Hasta Pública de cedência de uso e exploração dos quiosques instalados 

no Parque da Ilha Mágica do Lido e no Parque da Fantasia na Amadora, foram aprovados o respectivo 

regulamento, auto de arrematação e a minuta de contrato de cedência – Hasta Pública para a 

Cedência de Uso e Exploração dos Quiosques Instalados no Parque da Ilha Mágica do Lido e 

no Parque da Fantasia. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal suspender preventivamente um funcionário desta Autarquia, do 

exercício das suas funções no decorrer de procedimento disciplinar. – Suspensão Preventiva. 

 

No âmbito do regime excepcional de apoio à reabilitação urbana, criada pela Lei do Orçamento do 

Estado, que se consubstancia em benefícios fiscais aos particulares proprietários de imóveis que 

realizam obras de reabilitação, foram consideradas seis áreas de reabilitação urbana, a saber, Avenida 

General Humberto Delgado - Zona Central, Falagueira, Av. D. José I, Av. D. João V e Envolvente ao 

Parque Aventura, as quais serão objecto de parece por parte do IHRU. – Áreas de Reabilitação 

Urbana. 


