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REUNIÃO DE CÂMARA DE 5 DE DEZEMBRO DE 2007 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 11.ª alteração ao Orçamento Ordinário e às Grandes Opções 

do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) do ano 2007. – 

Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano. 

 

Aprovado aplicar pena disciplinar a um funcionário desta Câmara Municipal, por violação de deveres 

laborais. – Procedimento Disciplinar. 

 

No âmbito dos Concursos Públicos Internacionais para Prestação de Serviços de Vigilância (Proc.113/05 

e Proc.1584/06) foi aprovada as renovações daquelas prestações de serviços e as respectivas minutas 

dos contratos. – Concursos Públicos Internacionais para Prestação de Diversos Serviços de 

Vigilância-Renovações dos Contratos. 

 

Relativamente aos Concursos Públicos Internacionais para Prestação de Serviços de Limpeza (Proc.93/05 

e 2038/06), foi aprovada as renovações das referidas prestações de serviços bem como as respectivas 

minutas dos contratos. - Concursos Públicos Internacionais para Prestação de Diversos Serviços 

de Limpeza-Renovações dos Contratos. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, participar na homenagem aos atletas Jessica Augusto, 

João Junqueira e Alfredo Brás, através da oferta de uma lembrança de prestigio, no âmbito da XXXIII 

Corrida de São Silvestre da Amadora, evento que manifesta grande significado para o atletismo nacional 

e internacional, e que constitui, em especial e no campo desportivo, o ponto de encontro mais procurado 

no último dia de cada ano. – XXXIII Corrida São Silvestre da Amadora/2007-Homenagem. 

 

Aprovada, a realização do 1.º momento da XXI Edição dos Jogos Juvenis Escolares da Amadora, na 

modalidade do Corta Mato, bem como comparticipar com apoios financeiros técnicos e logísticos, 

necessários à efectivação daquela iniciativa, transferindo para o efeito uma verba para a Escola 

Secundária Seomara da Costa Primo. – Jogos Juvenis Escolares da Amadora na Modalidade de 

Corta-Mato. 

 

No âmbito do Projecto ADAPT, o qual tem por principal objectivo flexibilizar e melhorar o serviço de 

apoio domiciliário, foi aprovado transferir verba para seis das entidades parceiras do Projecto, pela 

operacionalização das actividades prosseguidas nos meses de Agosto, Setembro e Outubro do corrente 

ano. – Projecto ADAPT. 
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Relativamente às competências das Autarquias no que à Acção Social, diz respeito, designadamente no 

que se refere ao subsídio para livros e material escolar, foi aprovada a transferência de uma verba para 

as Escolas do 1.º Ciclo e de Educação Pré-Escolar do Município, resultante do acerto de valores, 

efectuado com base no número total de alunos carenciados e apurados. – Acção Social Escolar-Apoio 

para Livros e Material Escolar. 

 

No âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular para o ano lectivo 2007/2008, foi 

aprovado a atribuição de uma verba às entidades responsáveis pela implementação dos Projectos de 

Educação pela Arte, Ensino da Música e Outras Actividades e relativa ao 2.º trimestre. – Programa de 

Actividades de Enriquecimento Curricular 2007/2008. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, transferir uma verba para a Associação de Jovens 

Promotores da Amadora Saudável, para fazer face às despesas decorrentes do desenvolvimento do 

projecto “Abre a Pestana”, designadamente no que respeita à realização de Acções de Formação no 

Módulo de Prevenção do VIH/SIDA. – Projecto “Abre a Pestana”. 

 

No âmbito do Concurso Público de Qualificação Paisagística da Praceta e da Área Envolvente do Casal do 

Choupo (Proc.n.º28/2007), foi adjudicada a referida obra e aprovada a minuta do respectivo contrato. – 

Concurso Público para o “Casal do Choupo-Qualificação Paisagística da Praceta e da Área 

Envolvente”. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal, a eliminação de diversas séries documentais existentes no espaço 

destinado a arquivo, e no âmbito do Regulamento do Arquivo do Município da Amadora. - Eliminação 

de Séries Documentais do Arquivo do Departamento de Obras Municipais. 
 

Aprovado pela Câmara o teor do protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal da Amadora e a Junta de 

Freguesia da Mina, referente à gestão do Mercado da Mina, após a devida autorização de delegação de 

competências pela Assembleia Municipal. – Protocolo de Delegação de Competências. 


