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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARA DE 28 DE JULHO DE 2008 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 8.ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano 

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

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

 

Na sequência da instauração de dois processos disciplinares, foi aprovado proceder à aplicação de 

pena a um funcionário desta Câmara Municipal, por violação de deveres laborais e proceder ao 

arquivamento de outro processo, por inexistência de infracção disciplinar. – Procedimentos 

Disciplinares. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado conceder a autorização de utilização para fins 

turísticos de um empreendimento, sito no Alto da Cabreira, freguesia de Alfragide. - Autorização 

de Utilização. 

 

No âmbito da Mostra de Projectos Pedagógicos, foi aprovado pela Câmara Municipal, atribuir uma 

verba ao Agrupamento de Escolas Miguel Torga, pela eleição do “Melhor Stand” durante a 

realização do AmadoraEduca 2008, e com vista ao apetrechamento das escolas com material 

adequado ao desenvolvimento das suas actividades. - AmadoraEduca 2008. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou atribuir verbas, para os Estabelecimentos de Ensino do 

1.º Ciclo e de Educação Pré-Escolar do Município, no âmbito dos protocolos de colaboração 

celebrados, e tendo em vista o apoio para aquisição de equipamento ligeiro, manutenção de 

equipamentos, manutenção de material informático e ainda visitas de estudo e festas escolares. – 

Protocolo de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, aprovou não proceder à adjudicação da conclusão da obra da 

Biblioteca Dr. Fernando Piteira Santos, em virtude de o único concorrente apresentar proposta de 

valor superior ao preço base, e aprovou a abertura de novo procedimento para a execução da 

referida obra, bem como aprovou as respectivas peças concursais e a constituição das comissões 

de abertura e de análise das propostas. – Concurso Público para Conclusão da Obra na 

Biblioteca Dr. Piteira Santos. 

 

Foi aprovado o protocolo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal e a Fundação AFID – 

Diferença, com vista à integração sócio-profissional das pessoas com deficiência, através da 

formação na área da manutenção/conservação de espaços verdes do Município. - Protocolo de 

Colaboração. 
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Foi aprovado proceder à abertura de Concursos Públicos e aprovadas as respectivas peças, 

constituição das comissões da abertura e análise das propostas, planos de segurança e saúde e 

nomeação dos seus coordenadores, para a execução das seguintes obras: 

- Beneficiação/Ampliação do Edifício Administrativo do Cemitério da Amadora 

- Construção de Quatro Salas de Aula, Balneários, e Polidesportivo da E.B. 1/J.I. Terra dos Arcos; 

- Construção de Quatro Salas de Aula da E.B. 1 Padre Himalaia; 

- Execução da Obra e Requalificação Paisagística da Estrada das Águas Livres/Carenque. 

Concursos Públicos – Abertura. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aceitar os donativos ofertados pela Sociedade de 

Construções Mansos e Calains, Lda., e pela Planimagem – Publicidade, Lda., no âmbito da 19.º 

Edição do Festival Internacional de Banda Desenhada. - Festival Internacional de Banda 

Desenhada 2008. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou atribuir as seguintes Medalha Municipais, após 

ratificação pela Assembleia Municipal: 

- Medalha de Honra da Cidade à Associação 25 de Abril; 

- Medalha de Mérito e Dedicação (ouro) a título póstumo, ao ex-autarca José Guerreiro Caeiro; 

- Medalha de Mérito Desportivo (ouro) ao Clube Natação da Amadora.  

Medalhas Municipais. 


