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REUNIÃO DE CÂMARA DE 19 DE MARÇO DE 2008 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Aprovado proceder ao arquivamento de um processo de inquérito (Proc.n.º10/06) por factos relativos a 

uma construção erigida na freguesia da Mina – Procedimento de Inquérito. 

 

Aprovado proceder à instauração de procedimento disciplinar a dois funcionários desta Câmara 

Municipal, na sequência de processo de inquérito (4/07/RF) anteriormente instaurado. – Procedimento 

Disciplinar. 

 

Aprovadas as alterações à licença do alvará de loteamento n.º2/07, e relativas ao Lote 12, sito na 

freguesia de São Brás, as quais se consubstanciam na criação de uma cave para estacionamento. – 

Alteração ao Alvará de Loteamento. 

 

Autorizado pela Câmara Municipal da Amadora a consulta por Ajuste Directo a uma empresa, para a 

elaboração de um projecto de execução, cujo objectivo é a instalação de um sistema de vigilância por 

câmaras de vídeo, em diversos lugares públicos de utilização comum no Município da Amadora, e 

aprovadas as cláusulas especiais inerentes ao aludido procedimento. – Ajuste Directo para 

Elaboração de Projecto de Execução com Vista à Instalação de um Sistema de Vigilância por 

Câmaras de Vídeo em Diversos Lugares Públicos de Utilização Comum no Município da 

Amadora. 

 

Aprovada a realização do VI Torneio Internacional de Futebol Infantil “Cidade da Amadora” – Troféu 

Mauro Gama, promovido pelo Clube de Futebol Estrela da Amadora, no âmbito do contrato-programa 

celebrado, a ter lugar nos dias 7 e 8 de Junho do corrente ano, no Complexo Desportivo Monte da 

Galega, bem como conceder os apoios técnicos e logísticos necessários à realização daquela iniciativa. – 

VI Torneio Internacional de Futebol Infantil “Cidade da Amadora” – Troféu Mauro Gama. 

 

No âmbito do Projecto Passa-a-Palavra, e com vista a dar continuidade do apoio social prestado aos 

utentes em situação de exclusão social, foi aprovado conceder um apoio financeiro à URPIA – União de 

Reformados Pensionistas e Idosos da Amadora. – Projecto Passa-a-Palavra. 

 

Relativamente ao Programa de Apoio aos Projectos Sócio-Educativos do Município da Amadora (PAPSE), 

foi aprovado atribuir uma verba para os Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias do Município, 

que apresentaram candidatura ao aludido programa, cujo objectivo consiste no desenvolvimento e 

formação global das crianças e jovens, em condições de igualdade de oportunidades no que aos 

Projectos de Escola, diz respeito. – Projectos Sócio-Educativos. 
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No âmbito do Programa da Rede de Bibliotecas Escolares, foi aprovado atribuir um apoio às Escolas 

E.B1/JI do Casal da Mira, da Cova da Moura e Vasco Martins Rebolo, com o objectivo de adquirir fundos 

documentais, e de forma a manter actualizado os respectivos acervos. – Rede de Bibliotecas 

Escolares do Concelho da Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora e no âmbito do Protocolo da Manutenção e Pequenas Reparações nos 

Jardins-de-Infância da Rede Pública e Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, foi aprovado atribuir uma 

verba para onze Agrupamentos de Escolas do Município da Amadora. – Protocolo da Manutenção e 

Pequenas Reparações. 

 

Foram aprovadas normas de utilização da zona de estacionamento destinada à Câmara Municipal, sito 

na Av. Movimento das Forças Armadas. – Parque de Estacionamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado proceder à abertura do Concurso Público para a 

demolição de Edifícios e outras Construções existentes em vários locais do Concelho, bem como as 

respectivas peças do concurso e composição do júri. – Concurso Público para Demolição de 

Edifícios e outras Construções em vários locais do Concelho. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, aprovou proceder à abertura do Concurso Público para conclusão das 

obras da Biblioteca Dr. Piteira Santos, tendo ainda sido aprovadas as respectivas peças do concurso, 

estudo prévio e composição do júri. – Concurso Público para Conclusão da Obra na Biblioteca Dr. 

Piteira Santos. 

 

Foi aprovado proceder à abertura de três Concursos Públicos para a Reposição de Pavimentos 

(2008/2009), respectivamente para as Zonas Norte, Centro e Sul, bem como aprovadas as respectivas 

peças dos concursos e composição do júri. – Concursos Públicos para a Reposição de Pavimentos 

2008/2009 – Zonas Norte, Centro e Sul. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, aprovou proceder à abertura do Concurso Público para a demolição de 

construções desocupadas no Concelho, bem como aprovadas as respectivas peças do concurso e 

composição do respectivo júri. – Concurso Público para a Demolição de Construções Desocupadas 

no Concelho. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter à apreciação pública o Projecto de 

Regulamento Municipal sobre Viaturas Estacionadas Indevidamente ou Abusivamente na Via Pública. – 

Projecto de Regulamento Municipal sobre Viaturas Estacionadas Indevida ou Abusivamente 

na Via Pública. 

 

Foi deliberado comunicar a Sra. Governadora Civil do Distrito de Lisboa, da posição favorável desta 

Câmara Municipal ao encerramento do estabelecimento denominado “Taberna”, sito na Rua do Colégio,  
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n.º15, R/C, na freguesia da Buraca, atenta a situação factual existente e lesiva dos direitos dos 

moradores da zona, – Estabelecimento – Encerramento. 

 

No âmbito das Comemorações do XXXIV Aniversário do 25 de Abril, foi aprovado o respectivo Programa, 

bem como os custos das iniciativas a realizar nas referidas comemorações. – Comemorações do 

XXXIV Aniversário do 25 de Abril. 

 

Relativamente à empreitada de Concepção/Construção da Ampliação do Cemitério Municipal, foi 

nomeado o Coordenador de Segurança em Obra. – Empreitada de Concepção/Construção de 

Ampliação do Cemitério Municipal. 


