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REUNIÃO DE CÂMARA DE 7 DE MAIO DE 2008 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovada a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a Escola 

Intercultural das Profissões e do Desporto da Amadora, com vista ao ensino e à formação profissional 

em diversas áreas, incluindo a área do desporto, o acompanhamento e apoio a indivíduos no processo 

de inserção na vida activa, o apoio à criação e acompanhamento de empresas, a publicação e edição de 

textos, a elaboração de estudos, a organização de certames e exposições. – Contrato-Programa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou os projectos de especialidades/infra-estruturas 

correspondentes às alterações do projecto de loteamento, bem como o reforço da caução existente, no 

âmbito do alvará de loteamento n.º2/05, sito na freguesia de São Brás. – Projectos - Reforço da 

Caução. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, manifestou disponibilidade para colaborar com as entidades 

competentes, no âmbito das iniciativas a promover em homenagem aos combatentes portugueses na 

batalha de La Lys. – Homenagem. 

 

Aprovado libertar uma garantia bancária, prestada pela titular do alvará de loteamento n.º2/04, em 

virtude de se encontrarem concluídas todas as obras de infra-estruturas previstas e necessárias naquele 

loteamento, sito na freguesia da Venteira. – Libertação da Garantia Bancária. 

 

Aprovado reduzir uma garantia bancária, prestada pelo titular do alvará de loteamento n.º2/04, em 

virtude de se encontrarem concluídas algumas das obras de urbanização no referido alvará de 

loteamento, sito na freguesia da Venteira. - Redução da Garantia Bancária. 

 

Aprovadas as alterações às licenças dos alvarás de loteamento n.ºs 2/03 (Lote 30) e 1/02 (Lotes 1 e 2), 

sitos, respectivamente, na freguesia da Mina e São Brás, consubstanciando-se aquelas na redução de 24 

para 23 fogos (Lote 30) e na unificação dos dois lotes (1 e 2). – Alteração às Licenças de Alvarás. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aceite a recepção provisória das infra-estruturas/obras de 

urbanização, no âmbito do Alvará de Loteamento n.º5/91, sito na freguesia da Venteira, bem como 

autorizar o distrate da hipoteca do lote 7, mediante prestação de garantia bancária. – Recepção 

Provisória e Prestação de Caução. 

 

A Câmara Municipal da Amadora submeteu para autorização da Assembleia Municipal, a desafectação, 

do domínio público municipal, de uma parcela de terreno, sita na freguesia da Brandoa. – Desafectação 

de Parcela de Terreno. 
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No âmbito do Concurso Público para a execução da cartografia numérica vectorial e ortofotocartografia à 

escala 1:2000, foi ratificado o despacho do Sr. Presidente, relativo à rectificação de alguns elementos 

constantes do Caderno de Encargos do aludido procedimento. – Ratificação do Acto Proferido. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a minuta do protocolo a celebrar com a Fundação 

Calouste Gulbenkian e a Fundação EDP, com vista à criação da Orquestra Juvenil Geração e prevista no 

âmbito do Projecto Geração. – Protocolo Mecenático. 

 

A Câmara Municipal da Amadora revogou a alteração efectuada ao protocolo de colaboração celebrado 

para a dinamização do minigolfe do Parque da Falagueira, e relativa à prorrogação do prazo de vigência 

do aludido protocolo. – Revogação de Proposta. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo de colaboração, a celebrar com a 

Junta de Freguesia da Falagueira, com o objectivo de divulgar e promover o minigolfe no Município, bem 

como solicitar à Assembleia Municipal a competente autorização. – Protocolo de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora adjudicou a elaboração do projecto de execução, com vista à instalação 

de um sistema de vigilância, por câmara de vídeo, em diversos lugares públicos, de utilização comum, 

no Município da Amadora. - Sistema de Vigilância por Câmaras de Vídeo em Diversas Instalações 

Públicas de Utilização Comum no Município da Amadora. – Adjudicação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a minuta do protocolo a celebrar com a Associação 

José Afonso, no sentido de possibilitar o desenvolvimento de actividades de índole cultural no concelho 

da Amadora e paralelamente divulgar a vida e a obra do poeta-cantor Josè Afonso. – Protocolo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora procedeu à nomeação do terceiro representante do Município, nos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS). – Representante nos SMAS. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora atribuir o nome de José Torres – Desportista, a uma 

artéria do Município, permitindo homenagear uma das maiores figuras da história do futebol nacional. – 

Toponímia - Homenagem. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder à emissão de certidão relativa à operação de 

destaque de uma parcela de terreno, na freguesia da Reboleira. – Destaque de parcela de terreno. 


