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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foram aprovadas as alterações à licença de loteamento, titulada 

pelo Alvará de Loteamento n.º 10/88, relativas ao Lote 21, sito na freguesia de São Brás. – Alteração 

ao Alvará de Loteamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as alterações à licença de loteamento, titulada pelo Alvará de 

Loteamento n.º 10/88, relativas ao Lote 20, sito na freguesia de São Brás. - Alteração ao Alvará de 

Loteamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a realização de um segundo período de candidaturas, 

no âmbito do Regulamento da Iniciativa “Melhor Casa” do Programa de Acção Zambujal Melhora, tendo 

ainda para o efeito sido aprovado a alteração ao aludido regulamento. Foi ainda aprovado pela Câmara 

Municipal da Amadora submeter a referida alteração ao Regulamento à aprovação da Assembleia 

Municipal, ao abrigo do n.º 2 da alínea a), do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua 

actual redacção. – Regulamento da Iniciativa “Melhor Casa” do Programa de Acção Zambujal 

Melhora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório, através do qual é adjudicado o Concurso Público 

para a Conservação dos Edifícios Municipais sitos na Rua Cândido Oliveira n.º 7, 5 e 3 e Rua Abel Varzim 

n.º 2, 4 e 6, na freguesia de Alfornelos. – Concurso Público para a Conservação dos Edifícios 

Municipais sitos na Rua Cândido Oliveira n.º 7, 5 e 3 e Rua Abel Varzim n.º 2, 4 e 6. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de verba para a Santa Casa da 

Misericórdia da Amadora, no âmbito do desenvolvimento do Sistema Telefónico de Assistência 

Permanente - STAPA. O aludido Sistema Telefónico tem como principal objectivo, possibilitar accionar a 

assistência de um modo rápido, essencial a pessoas em situação de isolamento e que não disponham de 

meios económicos suficientes para a contratação de serviços, que é mais patente na população idosa, 

alvo de exclusão. – Sistema Telefónico de Assistência Permanente - STAPA. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para a Associação Recomeço, 

permitindo desenvolver os Ateliês de Artes Decorativas e Pinturas. A Associação em causa tem como 

objectivo primordial, apoiar os projectos de desenvolvimento de estruturas e programas comunitários de 

reabilitação e integração de pessoas que padecem de doença mental. – Associação Recomeço. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o abate ao Património Móvel Municipal, de arquivadores 

em chapa, atendendo que ao material em apreço não se poderá dar qualquer uso, considerando que 

está completamente obsoleto. – Abate de Arquivadores. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou o abate ao Património Móvel Municipal, de material escolar, 

considerando que ao material em apreço não se poderá dar qualquer uso, atendendo o seu mau estado 

de conservação. – Abate de Material Escolar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o abate ao Património Móvel Municipal, de diverso 

material escolar e doar o mesmo ao Projecto “Formar para Inserir”. – Abate de Material Escolar – 

Doação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o deferimento de um pedido de emissão de Licença de 

Exploração Provisória de um Posto de Abastecimento de Combustíveis pelo período de 12 (doze) meses, 

sito na Rua Pais Ramos, na freguesia da Reboleira. – Licença de Exploração Provisória.  


