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REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE 26 DE JULHO DE 2007 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Aprovada a operação de loteamento, referente ao Processo n.º 66-PL/01, sita na na freguesia de São 

Brás, e emissão do alvará de loteamento – Operação de Loteamento. 

 

Aprovada a redução da garantia bancária, no âmbito do alvará de loteamento n.º 4/03 e relativa ao 

Processo n.º126-PL/00, em virtude de se encontrarem concluídas algumas das infra-estruturas, naquele 

loteamento, sito na Serra de Carnaxide, freguesia da Venteira. – Redução de Garantia Bancária. 

 

Aprovado conceder apoio financeiro à Orquestra de Música Ligeira da Amadora, Coral Clave de Sol e 

Sociedade Filarmónica de Comércio e Indústria da Amadora, decorrente da realização de actividades de 

enriquecimento curricular no ano lectivo 2006/2007, designadamente no que se refere ao ensino da 

Música e da Actividade Física e Desportiva – Diversas Actividades. 

 

Aprovado transferir verba para a Junta de Freguesia da Reboleira, no âmbito da implementação, nas 

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

Inteiro. 

 

No âmbito das competências das Autarquias, em matéria de acção social escolar, foi aprovada a 

atribuição de uma verba, aos Agrupamentos das Escolas do 1.º Ciclo e Jardins-de-Infância, com vista à 

realização das tradicionais festas escolares, para o ano lectivo 2007/2008. – Acção Social Escolar. 

 

No âmbito do contrato de doação de autocarros celebrado entre a Câmara Municipal da Amadora e as 

Juntas de Freguesia do Município, foi aprovado atribuir uma verba para as Juntas de Freguesia, 

correspondente à realização de 145 visitas de estudo, no ano lectivo 2006-2007, e das quais usufruíram 

as crianças dos estabelecimentos de ensino pré-escolar e básico. – Contrato de Doação de 

Autocarros. 

 

Relativamente ao Projecto ADPT, o qual tem por principal objectivo flexibilizar e melhorar o serviço de 

apoio domiciliário, foi aprovado transferir uma verba para os parceiros do Projecto (AFID, AURPIF, 

CEQUAL, ASSVCPD, AJPAS e CVPA) e relativa aos meses de Junho e Julho. – Projecto ADAPT. 

 

Aprovado o protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal e o Gabinete para a Resolução Alternativa 

de Litígios do Ministério da Justiça, cujo objectivo pretende possibilitar o alargamento das competências 

materiais e geográficas dos Serviços de Mediação Familiar, designadamente no que às áreas de Direito 

da Família e dos Menores, diz respeito, disponibilizando para o efeito, espaços de atendimento dotados 

do equipamento necessário à finalidade pretendida. – Protocolo de Cooperação. 
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Na sequência da abertura de dois Concursos Públicos com vista à Requalificação Geral de Espaços 

Urbanos/Verdes da Zona Norte e Sul do concelho, foram aqueles procedimentos objecto de adjudicação 

e aprovados os respectivos contratos. - Concursos Públicos para a Requalificação Geral de 

Espaços Urbanos/Verdes - Zonas Norte  e Sul do Concelho. 

 

Considerando a necessidade de intervenção no Palácio dos Condes de Lousã, sito na freguesia da 

Damaia, o qual se reveste de interesse patrimonial e significado histórico, foi aprovado proceder à 

abertura de dois Concursos Públicos para Execução de duas fases (Fases IV e V) de intervenção, bem 

como aprovadas as peças concursais, projecto de execução, composição das comissões da abertura e de 

análise das propostas, e ainda o plano de segurança e saúde com nomeação do coordenador da 

segurança. - Lançamento do Concursos Públicos para a Requalificação dos Condes da Lousã - 

“Quinta Grande da Damaia/Condes da Lousã”. 

  

A Câmara Municipal da Amadora rectificou o valor da sua comparticipação, na realização de obras num 

imóvel, sito na freguesia da Falagueira, no âmbito do Regime Especial de Comparticipação na 

Recuperação de Imóveis Arrendados (RECRIA), as quais se revelam necessárias e indispensáveis na 

recuperação dos imóveis arrendados no município da Amadora. – RECRIA. 

 

Aprovado o Programa das Festas da Cidade da Amadora, a realizar no âmbito das Comemorações do 

XXVIII Aniversário do Município – Festas da Cidade. 

 

Decorrente da candidatura apresentada ao Guiness Book of Records com a execução da “Maior Tela do 

Mundo”, foi aprovado um protocolo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal da Amadora, o 

Círculo Artístico e Cultural Artur Bual e a empresa Modelo Continente, S.A, referente à realização 

daquela iniciativa, bem como conceder um apoio ao aludido Circulo Artístico, entidade organizadora do 

evento, para desenvolvimento das acções necessárias à sua efectivação. – Execução da Maior Pintura 

em Extensão do Mundo. 

 

Aprovado o protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal da Amadora e o Centro Cultural Roque 

Gameiro, no âmbito da organização e realização da Feira de Arte e Ofícios, Feirante e Venda de Natal, 

permitindo a mostra e preservação do artesanato como cultura nacional, aproximando a cultura de todos 

os cidadãos. – Protocolo de Colaboração. 

 

Aprovado proceder à aquisição de trinta e nove obras, pertencentes à família do Dr. Fernando Piteira 

Santos, contribuindo, deste modo, para o enriquecimento do património cultural do Município da 

Amadora. – Aquisição de Obras de Arte. 
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Aprovado o programa, calendário e orçamento inerente à realização da XXVII Edição da Feira do Livro da 

Amadora, cujo objectivo é contribuir para a promoção da prática da leitura aos cidadãos em geral. – 

Feira do Livro da Amadora. 

 

No âmbito da 18.ª Edição do Festival Internacional de Banda Desenhada e Imagem, foi aprovado o 

respectivo Programa, Calendarização e Custos, bem como as Normas Regulamentares dos Prémios 

Nacionais de Banda Desenhada, Troféus Zé Pacóvio e Grilinho (Concurso de BD/Ilustração e Concurso de 

Cartoon) – Festival Internacional de Banda Desenhada. 


