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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a emissão do alvará do loteamento, relativa a uma parcela de 

terreno, designada por “Terra dos Canos”, sita na freguesia de São Brás. – Alvará de Loteamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a redução de uma garantia bancária, no âmbito do 

Alvará de Loteamento n.º 3/2003, bem como dar conhecimento à competente entidade bancária. – 

Redução da Garantia Bancária. 

 

No âmbito do desenvolvimento do Projeto de Mediação Intercultural em Serviços Públicos, foi aprovado 

pela Câmara Municipal da Amadora a transferência de uma verba para a Associação de Intervenção 

Comunitária, Desenvolvimento Social e de Saúde (AJPAS) e para a Associação de Solidariedade Social do 

Alto da Cova da Moura (ASSACM). – Projeto de Mediação Intercultural em Serviços Públicos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a emissão de licença de exploração, referente ao posto 

de abastecimento, sito no Cruzamento da Rua 7 com a Estrada Serra da Mira, Moinhos da Funcheira, na 

freguesia da Mina, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º, e do n.º 1 do artigo 14.º, ambos do Decreto-Lei 

n.º 264/2002, de 26 de novembro, na sua atual redação. – Emissão de Licença de Exploração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, aprovou a minuta de um protocolo de colaboração, a celebrar ente o 

Município da Amadora e a ADENE – Agência para a Energia, com o objetivo de promover e incentivar o 

desenvolvimento de medidas tendentes à conservação e valorização do património urbanístico do 

concelho da Amadora, permitindo a melhoria da eficácia energética dos edifícios. – Protocolo de 

Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Plano Estratégico (PE) da Rede Intermunicipal de 

Cooperação com o Tarrafal, no âmbito do trabalho a realizar na área da cooperação para o 

desenvolvimento. O aludido Plano Estratégico, tem como objetivos, melhorar e equipar as 

infraestruturas do ensino pré-escolar, garantir um serviço de socorros, organizado e adequado à 

população, desenvolver a economia local, aumentar a eficiência, a eficácia e a universalidade da ação 

institucional, e melhorar as condições de acesso e utilização das tecnologias de informação e 

comunicação. – Plano Estratégico (PE). 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a Adesão do Município da Amadora à Associação “Rede 

Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento”, que tem como objetivo dinamizar projetos de 

cooperação para o desenvolvimento, promover ações de educação para o desenvolvimento, 

designadamente em atividades em prol da cidadania global, promover ações de sensibilização das forças  
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vivas do Município, para uma participação mais ativa, nos processos de desenvolvimento e a partilha de 

boas práticas. – Associação “Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento” – 

Adesão. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta de um Protocolo de Colaboração, a celebrar 

entre o Município da Amadora e a AQK – Associação Quórum Cultural, no âmbito da produção do 

espetáculo “Lago dos Cisnes”. – Protocolo de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a constituição de uma Comissão Municipal para encabeçar as 

comemorações do XXXIX Aniversário do 25 de Abril, a qual será integrada pelo Presidente da Câmara 

Municipal da Amadora e um Vereador de cada força política representado na Câmara Municipal. 

Foi ainda aprovado, convidar a participar na referida Comissão, o Presidente da Assembleia Municipal, 

um membro de cada força política representado naquele Órgão Municipal e os Presidentes das Juntas de 

Freguesia, bem como constituir um grupo de trabalho que colaborará com a aludida Comissão. – 

Comemorações do XXXIX Aniversário do 25 de Abril. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a construção de um monumento arquitetónico, em espaço 

público e de grande visibilidade, evocativo da memória do Major – General Jaime Neves. – Monumento 

Arquitetónico. 

 


