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REUNIÃO DE CÂMARA DE 18 DE MARÇO DE 2009 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 3.ª alteração ao Orçamento Ordinário e às Grandes Opções 

do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) do ano 2009. – 

Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a 2.ª Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos 

e ao Plano de Actividades Municipais (anos seguintes) e referente a despesas para anos seguintes de 

alguns projectos e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. – Modificação às Grandes Opções 

do Plano (Anos Seguintes). 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura do procedimento por ajuste directo, para a 

prestação de serviços de fiscalização de execução da cartografia numérica vectorial e ortofotocartografia 

à escala de 1:2000 do Município da Amadora, bem como autorizar os membros efectivos do júri do 

Concurso Público para a execução de cartografia numérica vectorial e ortofotocartografia à escala 

1:2000 do Município da Amadora, a analisar a proposta a apresentar pela empresa para a prestação dos 

aludidos serviços. – Ajuste Directo. 

 

No âmbito de dois procedimentos disciplinares, foi pela Câmara Municipal autorizado que dois 

funcionários desta Autarquia procedam ao pagamento das respectivas penas de multa em prestações. – 

Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo de delegação de competências, a 

celebrar entre a Câmara Municipal da Amadora e a Junta de Freguesia da Mina, no âmbito da gestão das 

instalações sitas na Av. Combatentes da Grande Guerra, n.º 27-A, na freguesia da Mina, submetendo o 

referenciado instrumento jurídico à autorização da Assembleia Municipal. – Protocolo de Delegação de 

Competências. 

 

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

Município da Amadora e a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, bem como transferir uma verba para 

a aludida Instituição, no âmbito do Projecto Mobilidade e Acessibilidade – Eliminação de Barreiras. – 

Protocolo de Colaboração. 

 

No âmbito da iniciativa Campo de Férias de Basquetebol Amadora, foi aprovado conceder um apoio ao 

clube de Basquetebol da Escola Secundária da Amadora e a Escola 2+3 Roque Gameiro, bem como 

conceder o apoio técnico e logístico necessário, com vista à realização da referida iniciativa, a ter lugar 

na Escola 2+3 Roque Gameiro, nos dias 30 de Março a 3 de Abril do corrente ano, permitindo o convívio  
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entre jovens do concelho, motivando-os para a prática desportiva, designadamente a prática federada 

de basquetebol em clubes sedeados no Município. – Campo de Férias de Basquetebol Amadora 

 

No âmbito dos protocolos celebrados com os Agrupamentos Escolares do Município, referentes à 

manutenção e pequenas reparações nos Jardins-de-Infância da Rede Pública e Escolas do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, foi aprovado atribuir uma verba aos Agrupamentos de Escolas de Alfornelos, Almeida 

Garrett, Cardoso Lopes, D. Francisco de Melo, Damaia, Dr. Azevedo Neves, José Cardoso Pires, Miguel 

Torga e Mães D`Água, com vista a proceder às reparações necessárias dos equipamentos da sua 

responsabilidade. – Protocolo de Manutenção e Pequenas Reparações. 

 

No âmbito do Projecto Equal Oportunidades, o qual se ocupa das medidas de prevenção e de combate ao 

desemprego, de desenvolvimento de recursos humanos e promoção da igualdade de oportunidades para 

todos, no acesso ao mercado de trabalho e manutenção dos postos de trabalho, foi aprovado atribuir 

uma verba para a Fundação Calouste Gulbenkian, para a execução das actividades integradas no aludido 

projecto e referente aos anos de 2007 e 2008. – Projecto Equal Oportunidades. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a transferência de uma verba, para a entidade gestora 

da Quinta de São Miguel (Sociedade Filarmónica de Apoio Social e Recreio Artístico da Amadora – 

SFRAA), para proceder à reparação do sistema de detecção de incêndio da Quinta de S. Miguel. – 

Quinta de S. Miguel. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o projecto “Banco Municipal de Ajudas Técnicas”, cujo 

objectivo é melhorar a funcionalidade de pessoas com dependência física ou mobilidade reduzida, 

através da cedência temporária de vários tipos de equipamentos, de acordo com as necessidades dos 

utentes e adequadas ao contexto social, bem como a minuta do protocolo a celebrar entre o Município 

da Amadora e a Delegação da Amadora da Cruz Vermelha Portuguesa, no âmbito da implementação do 

aludido projecto. 

Foi ainda aprovado a transferência de uma verba para a referenciada Instituição, com o objectivo de 

dinamizar o mencionado projecto e cedido as instalações a título precário e gratuito à Cruz Vermelha, 

sitas na Avenida Fernando Lopes Graça, fracção A, n.º 7, no Casal da Mira para instalação e 

funcionamento do Banco Municipal de Ajudas Técnicas. – Projecto Banco Municipal de Ajudas 

Técnicas. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou atribuir à Escola Básica 1 da Boba, a denominação de Escola 

Básica 1 Ricardo Alberty. – Atribuição de Patrono. 

 

Aprovada a resolução do contrato de arrendamento e consequente despejo do fogo municipal 

ilegalmente ocupado por um agregado familiar, na freguesia de São Brás. – Despejo Administrativo. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado conceder um apoio para a instalação do centro de 

convívio, atendendo às necessidades especiais que revestem as actividades destinadas aos mais idosos, 

de modo a garantir as condições básicas e necessárias para a ocupação de tempos livres daquela 

população, tendo para o efeito sido atribuída uma verba para a Junta de Freguesia da Venda Nova. – 

Centro de Convívio. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado declarar extinto o Concurso Público de qualificação 

paisagística da estrada das águas livres em Carenque. Foi ainda aprovado o procedimento de Ajuste 

Directo para a empreitada de qualificação paisagística da estrada das águas livres em Carenque, o 

convite, caderno de encargos, projecto, plano de prevenção, gestão de resíduos de construção e 

demolição e a nomeação do coordenador de segurança em projecto do aludido procedimento. – Ajuste 

Directo para a Empreitada de Qualificação Paisagística da Estrada das Águas Livres de 

Carenque. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para as Juntas de Freguesia da 

Falagueira, São Brás, Venda Nova e Brandoa, decorrente da necessidade do reforço de limpeza pública 

do concelho. – Limpeza Pública. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o ajustamento à proposta apresentada pelo 

adjudicatário no âmbito do Concurso Público Internacional para o Fornecimento e Montagem de 

Mobiliário por Lotes para a Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos. - Concurso Público 

Internacional para o Fornecimento e Montagem de Mobiliário por Lotes para a Biblioteca 

Municipal Fernando Piteira Santos. 

 

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

Arqueologia, após a discussão pública, e submeter à aprovação da Assembleia Municipal o aludido 

Projecto de Regulamento. – Projecto de Regulamento do Museu Municipal de Arqueologia. 

 

Relativamente ao XXX Aniversário do Município, foi constituída uma Comissão Municipal, composta pelo 

Presidente da Câmara, o Vereador da Cultura e por um Vereador de cada força política representada na 

Câmara, e para a qual serão convidados o Presidente da Assembleia Municipal, um membro de cada 

força política representada naquele órgão municipal e os Presidentes de Junta de Freguesia. Foi 

constituído ainda um grupo de trabalho que colaborará com a referida Comissão Municipal. – 

Comemoração do XXX Aniversário do Município. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado instaurar procedimento disciplinar a uma funcionária 

desta Autarquia, por violação de deveres gerais. – Procedimento Disciplinar. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi reavaliado um processo disciplinar e aprovado aplicar pena 

disciplinar a um funcionário desta Câmara, por violação de um dever geral. – Reavaliação – 

Procedimento Disciplinar. 

 


