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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 12.ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano 

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

2008. – Modificação às Grandes Opções do Plano e Orçamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a metodologia referente à determinação do valor dos 

cânones superficiários, para as entidades privadas sem fins lucrativos e que prossigam fins de interesse 

público, bem como o valor anual do cânon superficiário a pagar pelo Centro de Solidariedade Social dos 

Moinhos da Funcheira, no âmbito da cedência de terreno, em regime de direito de superfície, para 

construção de um Lar de 3.ª Idade. – Cânones superficiários. 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovado aplicar pena disciplinar a um funcionário desta Câmara, devendo a 

pena em causa, ser suspensa pelo período de um ano. – Procedimento Disciplinar. 

 

Relativamente às competências das Autarquias na área da Acção Social, 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 apurados e carenciados. – Acção Social Escolar - Apoio para 

Livros e Material Escolar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a X Mostra de Teatro das Escolas, a realizar nos 

Recreios da Amadora, no mês de Maio de 2009, com a participação de diversos estabelecimentos de 

ensino, para os quais é concedido um apoio financeiro para fazer face às despesas de preparação e 

execução do evento. – X Mostra de Teatro das Escolas. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a adjudicação para a execução da obra de construção da E.B. 

1/J.I e Creche da Vila Chã e aprovou a respectiva minuta do contrato. – Concurso Público para 

Execução da Obra de Construção da E.B.1/J.I e Creche de Vila Chã. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado anular o Concurso Público Internacional para a 

Construção, em regime de direito de superfície, e Exploração do Parque Desportivo da Serra de 

Carnaxide, no Município da Amadora, em virtude de o mesmo ter ficado deserto. - Anulação de 

Concurso. 

 

A Câmara Municipal aprovou proceder à indemnização a uma munícipe em virtude dos danos causados 

na respectiva viatura. – Pagamento de Indemnização. 
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Pela Câmara Municipal foi aprovada a listagem relativa à distribuição de Terrados de venda ambulante 

dos Mercados Municipais da Falagueira e da Reboleira. – Venda Ambulante. 

 

Aprovado proceder ao arquivamento de um processo de Disciplinar. – Procedimento Disciplinar. 

 

Aprovado atribuir uma verba à Associação do Centro de Ciência Viva da Amadora, referente à exposição 

“A Aventura Espacial” e no âmbito da parceria existente entre esta Associação e a Câmara Municipal da 

Amadora, cujo objectivo centra-se no exercício da divulgação científica e tecnológica, junto da população 

em geral, e, em particular, junto da comunidade juvenil. – Centro de Ciência Viva da Amadora. 

 

 


