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REUNIÃO DE CÂMARA DE 21 DE MAIO DE 2008 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 5.ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) do ano de 2008. – Modificação às 

Grandes Opções do Plano. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a 5.ª Modificação ao Orçamento Ordinário do ano 2008 

com vista ao reforço de verbas. – Modificação do Orçamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou submeter à Assembleia Municipal a 4.ª Modificação ao Plano 

Plurianual de Investimentos (anos seguintes), aprovada por deliberação de câmara de 16.04.08, e 

referente à despesa para o ano de 2009 do projecto “Palácio da Quinta Grande da Damaia” – Execução 

da obra de reabilitação do edifício. – Modificação às Grandes Opções do Plano (Anos Seguintes). 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas as alterações às Grandes Opções do Plano (Plano 

Plurianual de Investimentos) para o ano de 2008, no que se refere ao reforço dos montantes dos 

compromissos para a execução de obras de requalificação e beneficiação do edifício dos Paços do 

Concelho, requalificação de espaços urbanos/zonas verdes - zona norte e sul do concelho, bem como 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal as aludidas alterações. – Modificação às Grandes 

Opções do Plano (Anos Seguintes). 

 

Foram aprovadas pela Câmara Municipal alterações à licença do alvará de loteamento n.º3/04, sito na 

freguesia de São Brás, bem como reforçar o montante da caução existente pela execução de silo de 

estacionamento. – Alteração do Alvará de Loteamento. 

 

Aprovado proceder à aplicação de pena a um funcionário desta Câmara Municipal, por violação dos 

deveres de zelo e de assiduidade. – Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado não exercer o direito de preferência, sobre uma 

fracção localizada na Estrada do Zambujal, Terra da Eira, na Freguesia da Buraca, autorizando desta 

forma, a transmissão do direito de superfície. – Direito de Superfície. 

 

Pela Câmara Municipal foi apreciado o Projecto de Regulamento Municipal de Taxas, Licenças e 

Autorizações da Administração Urbanística, após a discussão pública, e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal o aludido projecto de Regulamento. – Projecto de Regulamento Municipal de 

Taxas, Licenças e Autorizações da Administração Urbanística. 
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A Câmara Municipal da Amadora autorizou a cedência, em regime de direito de superfície, do terreno 

onde se encontra implantado o Mercado Municipal da Buraca para a requalificação deste equipamento, 

bem como a minuta do respectivo contrato a celebrar a Junta de Freguesia da Buraca. – Mercado da 

Buraca – Cedência do Direito de Superfície. 

 

Aprovado a resolução dos contratos de arrendamento e consequente despejo de fogos municipais 

ilegalmente ocupados por quatro agregados familiares, respectivamente, nas freguesias da Falagueira, 

São Brás e Brandoa. – Despejos Administrativos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a actualização dos regimes das rendas apoiada e social 

para o ano de 2008, correspondente a 1% do valor da retribuição mínima mensal garantida. – 

Actualização de Rendas. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização do programa de ocupação de tempos livres (POTL) 

- Amadora Jovem, para o ano em curso, bem como a transferência da verba para a Associação para a 

Educação e Desenvolvimento Comunitário (APDECO), entidade responsável pela organização e 

dinamização do aludido projecto, cuja realização decorrerá de 30 de Junho a 8 de Agosto, sendo 

destinada a crianças e jovens dos 8 aos 30 anos, cujo objectivo é permitir aos jovens a aquisição de 

conhecimentos, aptidões e competências que possam constituir a base do seu desenvolvimento futuro, 

de modo a exercerem uma cidadania responsável, facilitando a sua integração activa na sociedade e 

promovendo ao mesmo tempo a igualdade de oportunidades. – Programa de Ocupação de Tempos 

Livres – Amadora Jovem. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a realização do Projecto denominado “Desporto na 

Rua”, o qual decorrerá aos fins de semana, entre 7 de Junho e 21 de Setembro do corrente ano e terá 

lugar no Parque Aventura (Falagueira), Jardim Luís de Camões (Brandoa), Ilha Mágica do Lido (Venteira) 

e Parque Urbano do Zambujal (Alfragide - Buraca), tendo sido aprovado o apoio técnico e logístico, bem 

como a atribuição de um montante para as Associações e Escola envolvidas no projecto. – Projecto 

“Desporto na Rua”. 

 

Aprovada a realização do campeonato nacional de ginástica rítmica, a ter lugar no pavilhão da 

Associação Académica da Amadora, a ter lugar nos próximos dias 5 e 6 de Julho do corrente ano, cuja 

iniciativa tem por intuito seleccionar, dentro dos ginastas participantes, aqueles que poderão integrar a 

equipa nacional no próximo campeonato do mundo, naquela modalidade. – Campeonato Nacional de 

Ginástica Rítmica. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a realização da 9.ª Edição do Torneio Internacional de 

Karaté “Cidade da Amadora”, a ter lugar no pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária Seomara da 

Costa Primo, a ter lugar no dia 22 de Junho do corrente ano, tendo também como suplemento a realiza- 
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ção de um estágio nacional, que ocorrerá no dia 21 de Junho, tendo a presente como objectivo 

incentivar a prática da aludida modalidade de desporto. – Torneio Internacional de Karaté – Cidade 

da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização da XXIII Edição do Torneio “Cidade da Amadora” 

em atletismo, bem como o apoio para as associações desportivas e entidades organizadoras da iniciativa 

em causa, permitindo a promoção do atletismo no município da Amadora. – Torneio “Cidade da 

Amadora” em Atletismo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a realização do Torneio Internacional de Basquetebol 

da Amadora 2008, respectivo programa e recursos necessários, bem como aprovou a constituição da 

comissão organizadora e apoio a ceder ao Clube Independente de Basquetebol da Amadora, entidade 

organizadora cuja iniciativa terá lugar nos dias 13 a 15 de Junho do corrente ano, e tem como objectivo, 

mobilizar o associativismo local, contribuindo para que os clubes do município se desenvolvam a nível 

técnico e na formação de atletas, incentivando, deste modo, os jovens à prática regular da aludida 

modalidade. – Torneio Internacional de Basquetebol da Amadora. 

 

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

execução de sinalização horizontal no concelho da Amadora, bem como as respectivas peças do 

procedimento e composição das comissões de abertura e de análise das propostas. – Concurso Público 

para Execução da Sinalização Horizontal no Concelho da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura dos Concursos Públicos para a requalificação de 

espaços urbanos/zonas verdes - zonas Norte e Sul do concelho, as respectivas peças dos concursos, 

composição das comissões de abertura e de análise das propostas, e submeter à autorização da 

Assembleia Municipal a despesa para os anos seguintes. – Concursos Públicos para a Requalificação 

de Espaços Verdes/Zonas Verdes – Zona Norte e Sul do Concelho. 

 

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

requalificação das fachadas do edifício dos Paços do Concelho do município da Amadora, bem como o 

projecto de execução, plano de segurança e saúde em projecto, e as respectivas peças concursais, 

foram ainda aprovadas a constituição das comissões de abertura e de análise das propostas, e a 

nomeação do coordenador de segurança em obra, submetendo à autorização da Assembleia Municipal a 

despesa relativa a esta obra para anos seguintes. – Concurso Público para Requalificação das 

Fachadas do Edifício dos paços do Concelho do Município da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, aprovou proceder à abertura do Concurso Limitado para a execução da 

empreitada de impermeabilização do terraço e reparação de paredes e muretes dos Recreios da 

Amadora, bem como as respectivas peças procedimentais e composição das comissões de abertura e da 

análise das propostas. – Concurso Limitado para a Empreitada dos Recreios da Amadora. 
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Aprovado conceder um apoio financeiro à Unidade de Socorro da Amadora da Cruz Vermelha 

Portuguesa, permitindo àquela unidade adquirir um conjunto de equipamentos de segurança para 

actividades no teatro de operações, nomeadamente em situação de combate a incêndios. – 

Equipamento para a Unidade de Socorro da Amadora da Cruz Vermelha Portuguesa. 

 

Aprovado transferir uma verba para a Junta de Freguesia da Reboleira, referente à limpeza pública na 

respectiva área de intervenção, no âmbito da delegação de competências atribuídas às Juntas de 

Freguesia. – Limpeza Pública. 

 

A Câmara Municipal aceitou a doação de 6 livros relativos à vida e obra de Mário Sottomayor Cardia, os 

quais serão integrados na colecção bibliográfica disponível na futura Biblioteca Municipal Fernando 

Piteira Santos. – Aceitação de Doação de Livros. 

 

A Câmara Municipal aceitou duas peças referentes à antiga Fábrica de Espartilhos, as quais constituem 

vestígios da pioneira indústria no município, enriquecendo o património cultural na posse do município. – 

Aceitação de Doação de Objectos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado nomear como membro do júri para a 11.ª Edição do 

Prémio Literário Orlando Gonçalves, o jornalista João Garcia. – 11.ª Edição do Prémio Literário 

Orlando Gonçalves – Júri. 


