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REUNIÃO DE CÂMARA DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovado ratificar o procedimento concursal, por via de ajuste directo, à 

sociedade de advogados – Fernanda Maçãs e Manuel Rodrigues, Sociedade de Advogados RL, bem como 

adjudicar à mencionada sociedade de advogados a prestação de serviços de apoio jurídico, no âmbito do 

Direito Administrativo em geral e do Direito do Urbanismo e Ordenamento do Território em particular. – 

Prestação de Serviços de Apoio Jurídico – Adjudicação. 

 

No âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município da Amadora, o ISCTE, a Uniaudax e 

a Fundação Calouste Gulbenkian, relativo ao Programa Amadora Empreende e referente ao Projecto 

“quem não arrisca não petisca”, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora transferir uma verba 

para a empresa parceira Uniaudax. – Protocolo de Colaboração. 

 

No âmbito do contrato de doação de autocarros, celebrado entre a Câmara Municipal da Amadora e as 

Juntas de Freguesia, foi aprovado atribuir uma verba para as Juntas de Freguesia, correspondente às 2.ª 

visitas de estudo, realizadas no ano lectivo 2007-2008, e das quais usufruíram as crianças dos 

estabelecimentos de ensino pré-escolar e básico. – Contrato de Doação de Autocarros. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir parecer favorável à mudança de designação do 

Agrupamento de Escolas da Damaia para Agrupamento de Escolas Professor Pedro D`Orey da Cunha. – 

Mudança de Patrono. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional do Complexo Desportivo Municipal Monte da 

Galega para o desenvolvimento de um centro de treino para árbitros de 1.ª categoria. – Protocolo de 

Colaboração. 

 

Aprovado pela Câmara Municipal revogar o despejo do fogo municipal, na freguesia da Falagueira, 

atendendo à grave situação social em que se encontra um dos agregados, bem como regularizar a 

situação habitacional referente à utilização do aludido fogo municipal. – Despejo Administrativo – 

Revogação. 

 

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

sinalização horizontal, estacionamentos e outras marcas rodoviárias no concelho, bem como aprovou a 

minuta do respectivo contrato e o coordenador de segurança de obra. – Concurso Público para a 

Execução de Sinalização Horizontal, Estacionamentos e outras Marcas Rodoviárias no 

Concelho da Amadora. 
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No âmbito do protocolo celebrado entre o Município e a Junta de Freguesia da Mina, foi aprovado pela 

Câmara Municipal proceder ao pagamento à Junta de Freguesia da Mina, da despesa efectuada pelas 

benfeitorias úteis executadas no Edifício Multiusos. – Edifício Multiusos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a delimitação como áreas de Reabilitação Urbana a 

Buraca Velha, a Venteira (Zona Norte) e a Mina (Zona Sudoeste), cujo processo será remetido ao 

Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, para parecer. – Delimitação de Três áreas de 

Reabilitação Urbana. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo de colaboração, a celebrar entre 

o Município, Fundação de Assistência Médica Internacional e a empresa Pingo Doce, para a implantação 

do projecto de recolha selectiva de óleos alimentares usados. – Protocolo de Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo de cooperação, a celebrar entre o 

Município e a Agência Portuguesa do Ambiente, para a implementação de um projecto piloto Agenda 21 

Local, Sistema de Sustentabilidade Local, com as vertentes ambiental, social e económica. – Protocolo 

de Cooperação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder ao pagamento de uma indemnização a um munícipe 

em virtude dos danos causados na respectiva viatura. – Pagamento de Indemnização. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aceitar o donativo ofertado pela firma Cafoluz, S.A, no 

âmbito da 19.ª Edição do Festival Internacional de Banda Desenhada – Festival Internacional de 

Banda Desenhada. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado propor aos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Oeiras e Amadora, a introdução nas facturas enviadas aos contribuintes para a cobrança 

da taxa de conservação dos esgotos, a referência do pagamento por multibanco ou homebanking para 

quem deseje proceder à liquidação da respectiva taxa, através de duas prestações. – SMAS – 

Liquidação Parcelar de Taxa de Conservação dos Esgotos por Multibanco ou Homebanking. 


