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REUNIÃO DE CÂMARA DE 17 DE SETEMBRO DE 2008 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 9.ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano 

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

Modificação às Grandes Opções do Plano e Orçamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 9.ª Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos e ao 

Plano de Actividades Municipais (anos seguintes) e referente a despesas para anos seguintes de alguns 

projectos e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. – Modificação às Grandes Opções do 

Plano (Anos Seguintes). 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado denunciar o contrato de arrendamento celebrado com o 

proprietário do prédio urbano, sito na Rua Maria Irene Lopes de Azevedo, na freguesia da Mina. – 

Contrato de Arrendamento – Denúncia. 

 

No âmbito do Alvará de Loteamento n.º 3/04, foi aprovado que a caução a prestar, pela boa e regular 

execução do silo de estacionamento no Lote 22, sito na Urbanização do Moinho, na freguesia de São 

Brás, seja substituída pela hipoteca sobre os Lotes n.º s 18, 19, 20 e 21 daquele loteamento. – Caução. 

 

Aprovadas as alterações à licença do Alvará de Loteamento n.º 2/01, e relativas ao Lote 13, sito no 

Bairro Moinho do Guizo, na freguesia de São Brás, as quais se consubstanciam na criação de uma cave 

para estacionamento, com uma área de 276,20m2. – Alteração ao Alvará de Loteamento. 

 

Aprovadas as alterações à licença do Alvará de Loteamento n.º 4/01, e relativas ao Lote 31, sito na 

Quinta do Rebentão, na freguesia de São Brás, as quais se consubstanciam na criação de uma cave 

exclusivamente para estacionamento e na redução de dois para um fogo. – Alterações ao Alvará de 

Loteamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas as alterações à licença do Alvará de Loteamento 

n.º 5/97, e relativas ao Lote 54, sito na Rua Vieira da Silva, na freguesia da Mina, as quais se 

consubstanciam na criação de uma cave para estacionamento, com uma área de 475,00m2. – 

Alteração ao Alvará de Loteamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado prorrogar, pelo período de 18 meses, o prazo de 

execução das obras de urbanização, no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 2/05, sito no Casal do Louro 

ou Carpinteiro, na freguesia da Brandoa. – Execução das Obras de Urbanização – Prorrogação. 

 

 

 



 

Câmara Municipal da Amadora 

 

 

Aprovado reduzir a garantia bancária, prestada pelo titular do Alvará de Loteamento n.º 7/00, por se 

encontrarem concluídas algumas das infra-estruturas do Loteamento, sito na Urbanização do Alto da 

Mira, na freguesia de São Brás. - Redução da Garantia Bancária. 

 

No âmbito do Concurso Público para a Requalificação das Fachadas do Edifício dos Paços do Concelho do 

Município da Amadora, foi ratificado o despacho do Sr. Presidente, relativo à aprovação das peças 

desenhadas do Projecto de Estabilidade e à prorrogação do prazo para a apresentação de propostas. – 

Ratificação de Acto Proferido. 

 

Aprovada a realização da Festa do Desporto e da Comemoração do Dia Mundial do Coração, no âmbito 

do Projecto Desporto na Rua, que se iniciou em Junho e termina no próximo dia 28 de Setembro do 

corrente ano, a qual pretende promover a prática desportiva informal, regular e sistemática, 

contribuindo para uma maior motivação pela prática das actividades desportivas, possibilitando lançar as 

bases para um futuro estilo de vida mais activo e saudável da população em geral, tendo sido atribuído 

para o efeito, um apoio para as Associações que participam na mencionada iniciativa. – Festa do 

Desporto e Comemorações do Dia Mundial do Coração. 

 

Relativamente ao Projecto Geração, foi aprovado conceder um apoio aos parceiros do projecto em 

causa, o qual desempenha um papel preponderante na intervenção no bairro de realojamento no Casal 

da Boba, centrado nas crianças e jovens de segunda e terceira geração de imigrantes, visando combater 

factores de exclusão, promovendo o regresso e a conclusão da escolaridade obrigatória. – Projecto 

Geração/Oportunidade. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do protocolo, a celebrar entre a Câmara Municipal da 

Amadora, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, através do Centro de Investigação e 

Apoio ao Empreendedorismo e às Empresas Familiares e a Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito do 

projecto “Quem não Arrisca não Petisca”, o qual assenta no reconhecimento do potencial empreendedor 

de públicos menos favorecidos, direccionando a sua acção para a capitação individual e capitalização de 

competências, criando oportunidades profissionais e rendimentos próprios, por forma a alterar a médio 

prazo a sua condição de dependência de apoios sociais e promover a transição beneficiário/contribuinte. 

– Projecto “Quem não Arrisca não Petisca” – Protocolo de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a adesão do Município ao Qec-Eran, permitindo à cidade da 

Amadora garantir o apoio por parte dos membros já aderentes relativamente ao desenvolvimento e 

implantação de candidaturas e projectos europeus, informação sobre fundos e possibilidades de 

financiamento e parcerias, atento que a aludida rede europeia desempenha um papel preponderante na 

regeneração de áreas urbanas em crise, sendo uma das principais redes de referência na união Europeia 

sobre esta matéria. – Rede Europeia de Cidades “Qec-Eran” – Adesão. 
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No âmbito do Concurso Público para a Requalificação Paisagística do Parque Central, foi aprovado pela 

Câmara Municipal a respectiva peça escrita concursal relativa às condições técnicas especiais e a 

consequente prorrogação do prazo para a apresentação de propostas. - Concurso Público para a 

Requalificação Paisagística do Parque Central. 

 

Relativamente ao Concurso Público para a Construção da Creche/JI da Falagueira, foram aprovados os 

mapas de quantidades e a prorrogação do prazo para apresentação das propostas. - Concurso Público 

para a Construção da Creche/JI da Falagueira. 

 

Foi aprovado a adjudicação e a respectiva minuta do contrato, bem como solicitar à Assembleia 

Municipal autorização para o reforço da verba para o ano de 2010, referente ao Concurso Público para a 

Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes – Zona Norte do Concelho. - Concurso Público para 

a Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes – Zona Norte do Concelho. 

 

No âmbito do apoio financeiro especial designado por SOLARH, solicitado por um munícipe para a 

realização de obras de conservação, em imóvel sito na freguesia da Venteira, a Câmara Municipal 

aprovou o Relatório Técnico bem como o orçamento da candidatura apresentada. – SOLARH. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal abater ao património móvel municipal diversos equipamentos 

informáticos. – Abate de Equipamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o protocolo de colaboração entre o Município, a Escola 

Superior de Teatro e Cinema e o Movimento Português de Intervenção Artística e Educação pela Arte, 

permitindo a implantação do Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, nomeadamente no ensino da Educação pela Arte, nas turmas do 1.º Ciclo e 2.º anos do 

primeiro ciclo do ensino básico público, nas escolas do Município da Amadora. – Protocolo de 

Colaboração. 

 

A Câmara Municipal aprovou proceder à indemnização a um munícipe em virtude dos danos causados na 

respectiva viatura. – Pagamento de Indemnização. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um Acordo Intermunicipal de Cooperação, a celebrar 

com os municípios do Fundão, Grândola, Marinha Grande, Moita, Montemor-o-Novo, Nisa, Setúbal, Vila 

Real de Santo António e a Vila do Tarrafal, de forma a empreender programas e projectos de cooperação 

em diversos domínios como, a administração autárquica, cultura, educação, juventude, desporto, saúde, 

acção social, planeamento e urbanismo, protecção civil, assim como nas áreas do ambiente e turismo, 

tendo como objectivo último partilhar e conjugar experiências que contribuam para uma melhor 

qualidade de vida das populações dos Municípios portugueses, subscritores do aludido acordo e do 

Município do Tarrafal. – Acordo Intermunicipal de Cooperação. 
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No âmbito do Concurso Público Internacional para Fornecimento Diário de Refeições nas Escolas do 

Ensino Básico do 1.º Ciclo e do Pré-Escolar do Município da Amadora, foi ratificado o despacho do Sr. 

Presidente, relativo à alteração ao contrato de renovação do aludido procedimento concursal. – 

Ratificação do Acto Proferido. 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovado transferir uma verba para a Associação Cultural Moinho da 

Juventude, no âmbito de uma candidatura efectuada ao Programa Escolhas. – Programa Escolhas – 

Candidatura. 

 

 


