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REUNIÃO DE CÂMARA DE 3 DE SETEMBRO DE 2008 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Aprovado ceder, em regime de direito de superfície e pelo período de 99 anos, uma parcela de terreno 

ao Centro de Solidariedade Social dos Moinhos da Funcheira para construção de um equipamento 

destinado a um Lar de Terceira Idade. – Cedência de Terreno. 

 

No âmbito da construção de uma nova escola no espaço onde funciona actualmente a Escola Básica 

Miguel Bombarda, foi aprovado, celebrar contrato de arrendamento com a EPAl, do terreno de sua 

propriedade, para instalação de uma escola provisória para os alunos daquele estabelecimento escolar. – 

Contrato de arrendamento - Instalação de Escola Provisória. 

 

A Câmara Municipal aprovou suportar os encargos referentes ao serviço roaming, pelos utilizadores dos 

telefones móveis, que no exercício das suas funções, tenham necessidade de utilizar aqueles serviços. – 

Telefones Móveis – Serviços de Roaming. 

 

Aprovado proceder ao arquivamento de um processo de inquérito instaurado por factos ocorridos com 

um equipamento de ar condicionado. - Procedimento de Inquérito. 

 

Aprovado proceder ao despejo de um fogo municipal ilegalmente ocupado por agregado familiar, na 

Urbanização do Casal do Silva, após o prazo concedido para abandono voluntário do mesmo. – Despejo 

Administrativo. 

 

No âmbito da realização das Jornadas Desportivas Sem Barreiras 2008, inserida nas Comemorações do 

Dia Internacional das Pessoas Deficientes, foi aprovado atribuir uma verba à Associação Portuguesa de 

Deficientes (APD)-Amadora, pela promoção de actividades desportivas, como forma de reabilitação e 

integração da pessoa portadora de deficiência na comunidade. – Jornadas Desportivas Sem 

Barreiras 2008. 

 

Aprovada a realização das Comemorações da População Maior, respectivo programa de actividades para 

a comemoração do Dia Internacional da Pessoa Idosa, bem como atribuir uma verba à Associação 

Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Falagueira, entidade responsável pela gestão da 

iniciativa. - Comemorações da População Maior 

 

A Câmara Municipal aprovou a realização do Programa “Recriar a Vida”, para o ano lectivo 2008-2009, o 

qual integra a execução de projectos de 66 Ateliês Ocupacionais e 37 Cursos Teóricos, com o objectivo 

de ocupar os tempos livres da população maior, promover a comunicação interpessoal e a inter-ajuda, 

de forma a combater o isolamento e a solidão, atribuindo, para o efeito, uma verba às Instituições e 

Associações envolvidas no referido programa. – Programa “Recriar a Vida” – Ano Lectivo 

2008/2009. 
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Aprovado transferir verba para as Escolas EB 2, 3 Pedro D’Orey da Cunha, EB 2, 3 Miguel Torga, 

Secundária da Amadora, Secundária Seomara da Costa Primo e Secundária Mães de Água, decorrente da 

utilização dos pavilhões desportivos escolares daqueles estabelecimentos de ensino, por parte do 

movimento associativo desportivo. – Pavilhões Desportivos Escolares. 

 

Na sequência da realização de acções de animação nos Centros de Dia do Município, desde 2004, cujo 

projecto visa dinamizar os Centros de Dia, promover actividades sócio-recreativas para a população 

idosa que frequenta os equipamentos, motivando o convívio e a partilha de experiências entre os vários 

Centros de Dia, o Executivo Camarário aprovou dar continuidade ao referido projecto, atribuindo para o 

efeito um apoio financeiro às Instituições e Associações envolvidas no Projecto de Animação 

“Aninocentro, com o objectivo de desenvolver acções de dinamização nos Centros de Dia, em conjunto 

com seis Associações do Município. – Projecto de Animação nos Centros de Dia “Aninocentro”. 

 

Aprovado transferir uma verba para as Escolas do 2.º e 3.º Ciclo e Secundárias do Município, no âmbito 

da participação e organização dos XX Jogos Juvenis Escolares da Amadora, e no sentido de permitir a 

aquisição de material didáctico e equipamento desportivo. – Jogos Juvenis Escolares. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município e a Associação Moinho da Juventude, no sentido de esta Associação assegurar a gestão 

do Programa “Aprender & Brincar” em estabelecimentos de ensino não abrangidos por este 

programa, nomeadamente a EB1/JI Cova da Moura, na componente de Apoio à Família, o qual 

visa o acompanhamento das crianças do 1º ciclo e/ou Jardim de Infância no estabelecimento de 

ensino que frequentam, fora do horário lectivo e das actividades de enriquecimento curricular. - 

Protocolo de Colaboração. 

 

No âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular para o ano lectivo 

2008/2009, e com vista à sua operacionalização, foi aprovado proceder à transferência da verba 

correspondente à 1ª tranche para as Juntas de Freguesia, Agrupamentos de Escolas e Associações 

do Município – Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular 

 

Foi aprovado proceder à 2.ª renovação do contrato celebrado no âmbito do concurso público para 

fornecimento de serviços de manutenção e assistência Técnica aos SLAT e painéis escolares no 

concelho, bem como aprovada a respectiva minuta e solicitada autorização à Assembleia Municipal 

para a despesa relativa ao encargo para o ano de 2009. - Concurso Público para Fornecimento 

de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica aos SLAT e Painéis Escolares –

Renovação de Contrato 
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No âmbito da obra de concepção e construção para ampliação do Cemitério Municipal, foi aprovado 

nomear a coordenadora de segurança em obra, em substituição do anterior técnico nomeado para o 

efeito. – Alteração do Coordenador de Segurança em Obra. 

 

Aprovado proceder ao abate do Património Móvel Municipal, de equipamento de limpeza (varredora), por 

se encontrar inoperacional e cuja utilização ultrapassou o período de vida útil. – Abate de 

Equipamento de Limpeza. 

 

Aprovado abater ao Património Móvel Municipal, diverso mobiliário escolar, por se encontrar em mau 

estado de conservação e ceder o mesmo à Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos da 

Damaia. – Abate de Equipamento Escolar. 

 
Aprovado abater ao Património Móvel Municipal, diverso equipamento informático, por se encontrar 

inoperacional e ceder o mesmo à Associação Feixe Luminoso. – Abate de Equipamento Informático. 

 

Aprovado proceder à aquisição de serviços na área Jurídica , no âmbito do Direito Administrativo, em 

geral, e em especial no que respeita à área do Direito do Urbanismo. – Aquisição de Serviços na Área 

Jurídica.  

 


