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Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, um voto de pesar pelo falecimento do Senhor Luis Manuel 

Santos Duque, autarca da Junta de Freguesia de Alfragide, que desempenhou o verdadeiro sentido do 

serviço público em prol daquela freguesia. – Voto de Pesar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um voto de congratulação pela beatificação da Irmã 

Clara, que dedicou a sua vida aos pobres, aos doentes e aos abandonados e a sua vasta obra (em 

creches, escolas, colégios, hospitais, casas de assistência a inválidos e a crianças, tratamento no 

domicilio) levou a história a considerá-la entre as pioneiras da acção social portuguesa do seu tempo. – 

Voto de Congratulação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Regulamento Interno, Parte I, relativo às normas de 

acesso e utilização dos sistemas informáticos e de comunicação pelos trabalhadores do Município da 

Amadora. – Regulamento Interno. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do contrato, relativa ao Concurso Público para a 

Prestação de Serviços Móveis Terrestres (SMT), com cedência de equipamentos para o Município da 

Amadora. – Minuta do Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba para o Centro Social 

Paroquial de S. Brás, no âmbito do encerramento de contas do Projecto Geração “Oficina da Juventude”, 

o aludido projecto teve como objectivo o combate ao absentismo e abandono escolar, tendo sido 

desenvolvidas actividades ocupacionais, como o hip-hop, capoeira, informática, inglês, visitas culturais e 

currículos alternativos que visavam a conclusão do 9.º ano e a empregabilidade futura. – Projecto 

Geração “Oficina da Juventude” – Centro Social Paroquial de S. Brás. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Junta de Freguesia da Damaia, no âmbito do desenvolvimento dos projectos 

de prevenção e combate aos fenómenos de pobreza e exclusão social, permitindo regular o 

funcionamento do equipamento social da loja da Damaia, referente ao PIC Urban II Amadora 

(Damaia/Buraca). – Protocolo de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou abater ao Património Móvel Municipal, um mini frigorífico, em 

virtude da impossibilidade da sua reparação. – Abate ao Património Móvel Municipal. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado abater ao Património Móvel Municipal, diverso 

equipamento, em virtude de não ser possível a sua reparação. - Abate ao Património Móvel 

Municipal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou abater ao Património Móvel Municipal, uma viatura Citroen 

Xantia, tendo em conta que a mesma já ultrapassou a sua vida útil e não é viável a sua reparação. - 

Abate ao Património Móvel Municipal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado abater ao Património Móvel Municipal, uma viatura 

UMM 4x4, em virtude da impossibilidade da sua reparação. - Abate ao Património Móvel Municipal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou abater ao Património Móvel Municipal, uma viatura Citroen AX, 

tendo em conta que a mesma já ultrapassou a sua vida útil e não é viável a sua reparação. - Abate ao 

Património Móvel Municipal. 

 

No âmbito do lançamento do Concurso Público para a Execução da Obra de Construção do Edifício 

Escolar e Arranjos Exteriores da E.B.1 da Mina, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora indeferir 

uma reclamação da Conta Final da empreitada em apreço, deduzida pela entidade adjudicatária. – 

Reclamação da Conta Final. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Programa e o Orçamento das iniciativas, a realizar no 

âmbito das Comemorações do XXXII Aniversário do Município. – Comemorações do XXXII 

Aniversário do Município. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou revogar as deliberações da Câmara de 11 de Junho e 26 de 

Novembro de 1997, relativas ao Centro de Saúde da Reboleira. Tendo ainda sido aprovado a doação à 

ARS de um terreno propriedade municipal para a construção do Centro de Saúde da Reboleira, sendo o 

lançamento do procedimento com vista à elaboração do projecto da responsabilidade da Autarquia, 

cabendo à ARS a disponibilização dos meios técnicos necessários, bem como as características e 

tipologia do equipamento e respectiva construção. – Construção do Centro de Saúde da Reboleira. – 

Doação. 

 

 

 


