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REUNIÃO DE CÂMARA DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 13.ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades) e ao Orçamento Ordinário do ano 2008 – 

Modificações às Grandes Opções do Plano e Orçamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado actualizar a componente fixa da tarifa de saneamento 

ambiental, para os diversos tipos de consumo, mantendo a componente da tarifa variável actualmente 

em vigor, e a manutenção das restantes condições actualmente em vigor para as autarquias, serviços 

gerais, IPSS’s e cidadãos em situação de grande carência económica e exclusão social, situações sujeitas 

a avaliação caso a caso. – Tarifa de Saneamento Ambiental – Actualização. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder à transferência de verba para a Junta de Freguesia 

da Buraca, para fazer face às despesas decorrentes com as instalações sitas na Rua Andrade Corvo, na 

freguesia da Buraca. – Junta de Freguesia da Buraca. – Apoio. 

 

No âmbito do Concurso Público Internacional para a prestação de serviços, de limpeza em diversas 

instalações municipais, foi aprovado o Relatório de Apreciação do Mérito/Relatório Final, bem como 

adjudicada a referida prestação de serviços de limpeza e aprovada a respectiva minuta de contrato. - 

Concurso Público Internacional para a Prestação de Serviços, de Limpeza em diversas 

Instalações Municipais. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, e na sequência da discussão, as alterações à licença 

do alvará de loteamento n.º 5/97, sito na freguesia de São Brás. – Alterações ao Alvará de 

Loteamento Após Discussão Pública.  

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado participar na homenagem aos atletas Alberto Maravilha 

e José Abreu, no âmbito da 34.ª Edição da Corrida de São Silvestre da Amadora. – 34.ª Edição da 

Corrida de São Silvestre da Amadora. 

 

No âmbito do Concurso Público para o fornecimento de refeições com confecção no local para a Escola 

Básica 1 e Jardim de Infância e Creche do Casal da Mira Sul, pela Câmara Municipal da Amadora foi 

aprovado o Relatório Final, adjudicado o fornecimento das refeições para os aludidos estabelecimentos 

de ensino e aprovada a respectiva minuta do contrato. – Concurso Público para o Fornecimento de 

Refeições com Confecção no Local para a Escola Básica 1 e Jardim de Infância e Creche do 

Casal da Mira Sul. 
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No âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular no ano lectivo 2007/2008, e 

relativamente à sua operacionalização, foi aprovado proceder à transferência da verba correspondente à 

2.ª tranche para as entidades responsáveis pela implementação dos projectos de actividade física e 

desportiva e outras actividades. – Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular. 

 

No âmbito do Programa de Apoio aos Projectos Sócio - Educativos para o ano lectivo de 2008/2009 , foi 

aprovado atribuir uma verba correspondente à 1.ª tranche para os Agrupamentos de Escolas e Escolas 

Secundárias, que apresentarem candidaturas ao aludido programa – Programa de Apoio aos 

Projectos Sócio - Educativos do Município da Amadora (PAPSE). 

 

No âmbito do Programa Municipal de Empreendorismo Municipal Social – Amadora Empreende, foi 

aprovado ceder 4 lojas propriedade do Município, sendo duas localizadas no Casal do Silva e duas no 

Casal da Mira, bem como disponibilizar mobiliário e equipamento informático para o desenvolvimento do 

aludido programa. – Amadora Empreende 2008 – Apoio. 

 

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

modalidade de 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 Contrato de Doação de Autocarros, a Câmara Municipal da Amadora aprovou atribuir 

verba, para as Juntas de Freguesia de Alfornelos, Alfragide, Damaia, Venda Nova e Venteira, relativas às 

visitas de estudo efectuadas pelos estabelecimentos de ensino pré-escolar e básico. – Visitas de 

Estudo das Escolas no âmbito do Contrato de Doação de Autocarros. 

 

A Câmara Municipal da Amadora adjudicou a obra relativa ao Concurso Público para a reposição de 

pavimentos 2008/2009, na zona centro do concelho, bem como aprovou a minuta do respectivo contrato 

e nomeou o respectivo coordenador de segurança. – Concurso Público para a Reposição de 

Pavimentos 2008/2009 – Zona Centro. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi adjudicada a obra relativa ao Concurso Público para a construção 

da Creche e Jardim de Infância da Falagueira, bem como aprovou a minuta do respectivo contrato –

Concurso Público para a Construção da Creche e Jardim de Infância da Falagueira. 

 

No âmbito do apoio financeiro especial designado por RECRIPH, e do pedido apresentado pela 

administração de condomínio para a realização de obras de recuperação, num imóvel sito na freguesia 

da Mina, a Câmara Municipal aprovou o valor da sua comparticipação nas referidas obras – RECRIPH. 
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No âmbito do Concurso Público Internacional para o fornecimento e montagem de mobiliário, por lotes, 

para a Biblioteca Fernando Piteira Santos, foi aprovado o Relatório Final, a adjudicação, por lotes, do 

aludido procedimento concursal, bem como aprovou as respectivas minutas dos contratos. – Concurso 

Público Internacional para o Fornecimento e Montagem de Mobiliário, por Lotes, para a 

Biblioteca – Fernando Piteira Santos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter o Projecto de Regulamento do Museu 

Municipal de Arqueologia, a apreciação pública, pelo período de 30 dias – Projecto de Regulamento 

do Museu Municipal de Arqueologia. 

 

Aprovado o protocolo de colaboração entre o Município, Santa Casa da Misericórdia da Amadora e 

Chamartín Imobiliária, S.G.P.S, S.A, com o objectivo de permitir a abertura de um Centro de Dia com 

capacidade para 40 idosos e um serviço de apoio domiciliário com capacidade para 30 pessoas, no Bairro 

do Casal da Mira. – Protocolo de Colaboração. 

 

 

 

 


