
 

Câmara Municipal da Amadora 

 

 

REUNIÃO DE CÂMARA DE 18 DE JULHO DE 2007 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Aprovado celebrar protocolo entre a Câmara Municipal, a Urbidoismil - Empreendimentos Urbanos Lda e 

a FDO - Habitat, Lda, tendo por objectivo a concretização e disponibilização de habitação social no 

Município. – Protocolo. 

 

No âmbito da empreitada para Construção da Biblioteca Dr. Piteira Santos, foi autorizada a realização de 

trabalhos a mais e aprovado o respectivo contrato adicional, necessários à conclusão da obra de um 

equipamento que se revela de grande interesse para a população em geral. – Empreitada para 

Construção da Biblioteca Dr. Piteira Santos. 

 

Aprovada a alteração à licença do alvará de loteamento n.º3/03, referente ao Processo n.º183-PL/99, 

sito na freguesia da Damaia, consubstanciada na redução de vinte e três para vinte e dois fogos no Lote 

6. – Alteração ao Alvará de Loteamento. 

 

Aprovada a libertação da garantia bancária prestada pela Imolusa - Sociedade Imobiliária, Lda, titular do 

alvará de loteamento n.º4/96 e referente ao Processo n.º695-Pl/86, em virtude de se encontrarem 

concluídas todas as obras de infraestruturas naquele loteamento, sito na freguesia de Alfragide. – 

Libertação da Garantia Bancária. 

 

Aprovado rectificar as alterações às licenças do alvará de loteamento n.º4/97, referente ao Processo 

n.º143-PL/89, aprovadas anteriormente, as quais consistem em criação de mais área em cave nos Lotes 

C11 e C17, na freguesia de São Brás. – Rectificação de Propostas. 

 

Aprovado o Projecto de Execução para a construção da Escola Básica, Jardim-de-Infância e Creche, no 

âmbito de um protocolo outorgado entre a Câmara Municipal da Amadora, Saguibelas e a Companhia 

Portuguesa de Hipermercados, permitindo dotar o Município de novo equipamento escola, na Zona Norte 

do concelho. – Projecto de Execução. 

 

Aprovado alterar a licença de loteamento do alvará n.º 4/97, sito na freguesia de São Brás, no que se 

refere ao número de pisos, estacionamento e redução do número de fogos, prorrogando, por um ano, a 

execução das respectivas obras de urbanização, e submeter a discussão pública a presente alteração. – 

Alteração à Licença de Loteamento. 
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Aprovado delegar no Presidente da Câmara, com faculdade de subdelegação, as competências, no 

âmbito da gestão de resíduos e relativas às matérias de fiscalização e sancionamento, nas quais está 

incluída a implantação e remoção de parques de sucata. – Delegação de Competências. 

 

Aprovado o aditamento ao protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e a Escola das Profissões e do 

Desporto da Amadora, EM, no âmbito do PROQUAL, inserido na medida de apoio ao desenvolvimento 

social, cujo objectivo consiste na qualificação para o mercado de trabalho daqueles que se encontram 

nos segmentos mais desfavorecidos da população da Amadora. – Aditamento ao Protocolo. 

 

Aprovado instaurar processo de inquérito por factos ocorridos no Departamento de Obras 

Municipais/Departamento de Equipamentos Municipais e nomear o Inquiridor e Secretário do 

referenciado processo. – Procedimento de Inquérito. 

 

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

Escolas de Ensino Básico do 1.º Ciclo e Pré-Escolar do Município da Amadora, foram adjudicados os 3 

Lotes e aprovado o respectivo contrato de fornecimento, bem como submeter à Assembleia Municipal 

para a competente autorização. - Concurso Público Internacional para Fornecimento Diário de 

Refeições nas Escolas de Ensino Básico do 1.º Ciclo e Pré-Escolar do Município da Amadora. 

 

Tendo sido aberto Concurso Público Internacional, por Lotes, para a prestação de serviços no âmbito do 

Programa de Generalização do Ensino de Inglês, nos 3.º e 4.º anos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Público, para o ano lectivo de 2007/2008, foram adjudicados os 3 Lotes, para a prestação daqueles 

serviços e aprovado o respectivo contrato de fornecimento, bem como remeter à Assembleia Municipal 

para a competente autorização. - Concurso Público Internacional, por Lotes para a prestação de 

serviços no âmbito do Programa de Generalização do Ensino de Inglês. 

 

Aprovado transferir uma verba para as Escolas do 2.º e 3.º Ciclo e Secundárias do Município, com vista 

à organização dos XIX Jogos Juvenis Escolares da Amadora, permitindo a aquisição de material didáctico 

e equipamento desportivo. – Jogos Juvenis Escolares. 

 

No âmbito do Programa “Amadoraeduca”, foi realizada a iniciativa da eleição do melhor stand 2007, do 

qual foi vencedor o Agrupamento de Escolas Miguel Torga, tendo sido aprovado atribuir um apoio 

financeiro àquele agrupamento, com vista ao apetrechamento das Escolas, com material adequado ao 

desenvolvimento das suas actividades . – Stand-Amadora Educa 2007. 

 

Aprovada a nomeação dos técnicos representantes da Autarquia para integrar as Assembleias de Escola 

no Município, no ano lectivo de 2007-2008 – Representantes nas Assembleias de Escola. 
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No âmbito do projecto Passa-a-Palavra, foi aprovado conceder um apoio à URPIA-União de Reformados 

Pensionistas e Idosos da Amadora, com o objectivo de promover a reinserção social e profissional das  

pessoas em situação de exclusão social, nomeadamente no que aos sem abrigo, toxicodependentes, 

alcoólicos e pessoas com perturbações mentais, diz respeito. – URPIA. 

 

Aprovado conceder um apoio para as Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância do 

Município, no âmbito da acção social escolar, para aquisição de livros e material escolar, os quais serão 

distribuídos pelas famílias beneficiárias. – Acção Social Escolar. 

 

Aprovado o protocolo de colaboração entre o Município e os Agrupamentos de Escolas, tendo em vista a 

adopção de metodologia de concessão de diversos apoios aos estabelecimentos de educação, ensino 

público e respectivos agrupamentos, permitindo uma valorização dos projectos educativos das escolas. – 

Protocolo de Colaboração. 

 

Aprovado a transferência de uma verba para as Escolas EB2, 3 Pedro D’Orey da Cunha, EB2, 3 Miguel 

Torga, Secundária da Amadora, Secundária Seomara da Costa Primo e Secundária Mães de Água, 

decorrente da utilização dos pavilhões desportivos escolares daqueles estabelecimentos de ensino, por 

parte do movimento associativo desportivo. – Pavilhões Desportivos Escolares. 

 

Aprovado o lançamento de um Concurso Limitado, sem Apresentação de Candidaturas, para a 

Elaboração de Projecto de Requalificação do Parque Central, as respectivas peças concursais e 

composição do júri, pretendendo-se dotar o espaço existente, de circuitos pedonais e equipamentos de 

lazer, destinados a idosos, jovens e crianças, – Concurso Limitado sem Apresentação de 

Candidaturas para “Elaboração de Projecto de Requalificação do Parque Central”. 

 

Aprovado o lançamento de Concurso Público para a Qualificação Paisagística da Praceta e da Envolvente 

do Casal do Choupo, respectivas peças concursais, composição das Comissões de Abertura e de Análise 

das propostas, Projecto de Execução, bem como o Plano de Segurança e Saúde e nomeação de 

coordenador de segurança em projecto, visando a construção de novos arruamentos, espaços verdes, 

iluminação pública e recuperação de pavimentos existentes. - Concurso Público para a Qualificação 

Paisagística da Praceta e da Envolvente do Casal do Choupo. 

 

Aprovado o lançamento do Concurso Público Internacional, por Lotes, para a Manutenção de Diversas 

Zonas Verdes no Concelho da Amadora, bem como as peças concursais e composição do júri, com o 

objectivo de manutenção e preservação das diversas zonas verdes do Concelho. - Concurso Público 

Internacional para a Manutenção de Diversas Zonas Verdes no Concelho da Amadora, por 

Lotes. 
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Aprovado celebrar contrato de comodato com Radical Skate Clube, com o intuito de contribuir para o 

fomento da prática de actividades desportivas no Concelho. – Contrato Comodato. 

 

Aprovado aplicar procedimentos disciplinares a dois funcionários desta Câmara Municipal. – 

Procedimento Disciplinar. 

 

No âmbito do Concurso Público para a Execução de Sinalização Rodoviária Horizontal no Concelho, foi 

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

Saúde. 

 

Aprovado transferir uma verba para a Junta de Freguesia de Alfornelos, no âmbito da implantação, nas 

Escolas Básicas Públicas do Município da Amadora, da Escola a Tempo Inteiro, assegurando a 

implementação de diferentes actividades, tais como o ensino do inglês, música, actividade física e 

desportiva, entre outras. – Escola a Tempo Inteiro. 

 

Com base no Programa de Generalização de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico do 

Município da Amadora, foram aprovadas o teor dos Protocolos de Cooperação, a celebrar entre as Juntas 

de Freguesia, IPSS do Município e a Escola Superior de Teatro e Cinema, para implementação do 

programa de generalização do inglês e outras actividades de enriquecimento, designadamente actividade 

física e desportiva – Protocolos de Cooperação. 

 


