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REUNIÃO DE CÂMARA DE 6 DE JUNHO DE 2007 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 
 

 

Aprovado celebrar Contrato-Programa com a Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da 

Amadora, E.M, o qual tem por objectivo apoiar os indivíduos e famílias que se encontram em situação 

menos favorecida, de estratos sociais mais carenciados, permitindo integrá-los em projectos que 

contribuam para a inserção e integração no mercado de trabalho. – Contrato-Programa. 

 

Aprovado aplicar procedimentos disciplinares a três funcionários desta Câmara Municipal e arquivar dois 

processos de inquérito. – Procedimentos Disciplinares/Inquérito. 

 

Aprovadas alterações às licenças dos alvarás de loteamento n.ºs 1/92, 2/01, 01/02 e 3/03, referentes 

aos Processos n.ºs 784-PL/88, 137-PL/96, 17-PL/92 e 183-PL/99, respectivamente, consubstanciando as 

mesmas na criação de caves para estacionamento, aumento de área de construção e redução de fogos. 

– Alterações aos Alvarás de Loteamento. 

 

No âmbito do lançamento do Concurso Público Internacional para Fornecimento de Diversos Géneros 

Alimentícios e Bebidas, constituído por 11 Lotes, para o Serviço de Gestão de Refeitórios e Bares 

Municipais e Centros de Infância desta Câmara Municipal, foram adjudicados 5 daqueles Lotes, e 

aprovados os respectivos contratos. – Concurso Público Internacional para Fornecimento de 

Géneros Alimentícios e Bebidas, por Lotes. 

 

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 21 e 22 de Julho, 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. 

 

Aprovado o programa inerente à realização do Campo de Férias Desportivas de Verão 2007 inseridos no 

programa “Amadora Jovem”-Programa de Ocupação de Tempos Livres, que irá decorrer nos meses de 

Junho e Julho do ano em curso, a qual pretende proporcionar diversas actividades desportivas a cerca de 

100 crianças e jovens, durante o período de férias. – “Amadora Jovem”-POTL-Campo de Férias 

Desportivas de Verão 2007. 

 

Pretendendo os Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias do Município instalar quadros 

interactivos, nos estabelecimentos de Ensino, foi aprovado comparticipar na aquisição daquele 

equipamento de nova geração, permitindo assim aos alunos a oportunidade de recorrer às novas 

tecnologias multimédia. – Aquisição de Quadros Interactivos. 
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No âmbito do Projecto ADAPT, o qual tem como objectivo preponderante a flexibilização e melhoramento 

do serviço de Apoio Domiciliário, a Câmara Municipal da Amadora, concedeu uma verba, aos diversos 

parceiros do projecto, os quais desenvolvem actividade de cariz social no Município. – Projecto ADAPT. 

 

Aprovados os procedimentos administrativos, tendentes ao despejo de dois agregados familiares, que 

ocupam ilegalmente e abusivamente dois fogos municipais, respectivamente no Bairro do Zambujal e no 

Casal da Boba. – Despejos Administrativos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou comparticipar, com uma verba de 7.110,28 € no âmbito do 

Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados (RECRIA), para a 

realização das obras de um imóvel, sito na freguesia da Falagueira, as quais se revelam necessárias e 

indispensáveis na recuperação dos imóveis arrendados no município da Amadora. – RECRIA.  

 


