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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 10.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. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 10.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). 

 

Foi aprovado submeter a discussão pública uma alteração à licença do Alvará de Loteamento n.º 5/97, 

sito na freguesia de São Brás. – Alteração ao Alvará de Loteamento - Discussão Pública. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal suspender preventivamente uma funcionária desta Autarquia, do 

exercício das suas funções no decorrer de procedimento disciplinar. – Suspensão Preventiva. 

 

Aprovado proceder à aplicação de pena a um funcionário desta Câmara Municipal, por violação dos 

deveres de obediência, isenção e zelo. – Procedimento Disciplinar. 

 

Aprovada a realização do Troféu Internacional de Esgrima Cidade da Amadora - 2008, a ter lugar nos 

dias 13 e 14 de Dezembro do corrente ano, no Fórum da Brandoa, cuja iniciativa pretende contribuir, 

para a inserção dos atletas portadores de deficiência, e na qual irão participar atletas, oriundos dos mais 

diversos países, designadamente, Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Bélgica, concedendo uma 

verba à Academia de Esgrima para a organização do evento. – Troféu Internacional de Esgrima 

Cidade da Amadora - 2008. 

 

No âmbito do contrato de doação de autocarros celebrado entre a Câmara Municipal da Amadora e as 

Juntas de Freguesia do Município, foi aprovado atribuir uma verba para as Juntas de Freguesia, 

correspondente a visitas de estudo, realizadas no ano lectivo 2007-2008, e das quais usufruíram as 

crianças dos estabelecimentos de ensino pré-escolar e básico. – Contrato de Doação de Autocarros. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou atribuir verba, para as Juntas de Freguesia de Alfornelos e 

Mina, pela cedência dos seus autocarros no transporte de alunos às actividades e iniciativas do 

Município. – Contrato de Doação de Autocarros. 
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Foi aprovado pela Câmara Municipal a minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o Município, 

a Fundação Calouste Gulbenkian, a Rui Romano – SA, a L’Oreal Portugal e o Agrupamento de Escolas 

Miguel Torga, no âmbito do Projecto Geração – Curso de Cabeleireiro, o qual tem por objectivo 

fundamental o combate a factores de exclusão com repercussões na empregabilidade e o 

desenvolvimento de competências pessoais que habilitem à obtenção de carteira profissional com acesso 

ao mercado de trabalho. – Protocolo de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou cancelar a atribuição do apoio municipal ao nível dos 

transportes escolares, aos alunos do Ensino Secundário, beneficiários do apoio “passe 4_18@escola.pt”, 

devendo algumas situações ser objecto de análise casuística de candidaturas de alunos com idade 

superior a 18 anos, nomeadamente em casos de deficiência, alteração compulsiva de residência ou 

outras devidamente fundamentadas. – Alteração ao Plano de Transportes Escolares. 

 

No âmbito do Programa “Aprender & Brincar”, foram aprovadas alterações aos protocolos de 

colaboração existentes, celebrados entre o Município e entidades parceiras no referido programa, 

decorrentes das alterações legislativas ao nível da Acção Social Escolar, tendo em vista o 

acompanhamento das crianças do 1.º Ciclo e/ou Jardins de Infância nos estabelecimentos de 

ensino do Concelho, que frequentam fora do horário lectivo, as actividades de enriquecimento 

curricular. - Protocolo de Colaboração - Programa “Aprender & Brincar”. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou atribuir à nova Escola do 1.º ciclo do Casal da Mira, a 

denominação de Escola Básica José Garcês. – Atribuição de Patrono. 

 

No âmbito do protocolo celebrado entre o Município e a Escola de Música do Conservatório Nacional, e 

com vista a dar continuidade ao Projecto Uma Hora de Música, a Câmara Municipal aprovou apoiar a 

manutenção do espectáculo anual dos alunos do Pólo de Ensino de Música do Conservatório Nacional, na 

EB1 Alto do Moinho, atribuindo para o efeito uma verba à entidade parceira. - Pólo de Ensino de 

Música do Conservatório Nacional. 

 

Aprovado o procedimento administrativo, tendente ao despejo de um agregado familiar, que ocupa 

ilegalmente e abusivamente um fogo municipal, na freguesia da Falagueira. – Procedimento 

Administrativo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora no âmbito do Concurso Público para a execução da obra denominada 

Praceta da Cooperativa Tempo Novo, aprovou uma alteração à minuta do respectivo contrato. – 

Concurso Público para a Execução da obra denominada “Praceta da Cooperativa Tempo 

Novo”. 
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No âmbito do apoio financeiro especial designado por RECRIPH, foi apresentado um pedido por uma 

administração de condomínio para a realização de obras de recuperação, sito na freguesia de Alfragide, 

tendo a Câmara Municipal aprovado a sua comparticipação nas referidas obras. – RECRIPH. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou comparticipar, com uma verba, para a realização das obras de 

um imóvel, sito na freguesia da Venteira, as quais se revelam necessárias e indispensáveis na 

recuperação do imóvel arrendado, no município da Amadora, no âmbito do Regime Especial de 

Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados (RECRIA). – RECRIA. 

 

A Câmara Municipal aprovou indemnizar uma munícipe por danos causados na balança, de sua 

propriedade, colocada em banca no mercado da Mina. – Pagamento de Indemnização. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aceitar o donativo ofertado pela SETESIL, 

Comércio e Indústria de Máquinas e Equipamentos, Lda., no âmbito da 19.ª Edição do Festival 

Internacional de Banda Desenhada. - Festival Internacional de Banda Desenhada 2008. 

 

A Câmara Municipal aprovou dar início ao procedimento de classificação dos imóveis da Mina de Água e 

do Edifício Torreado da Fábrica dos Cabos Ávila, como imóveis de interesse municipal. – Património 

Municipal. 

 

Foi aprovado proceder à rectificação dos limites da área de classificação do imóvel de interesse 

municipal Parque Delfim Guimarães, bem como rectificar a classificação da Vila Martelo, considerando as 

11 casas ali existentes. – Património Municipal - Rectificação. 

 

Relativamente ao Concurso Público para a “Construção de Quatro Salas de Aula e Balneários da E.B. 

1/J.I. Terra dos Arcos”, foi ratificado o despacho do Sr. Presidente, relativo a uma peça concursal e à 

prorrogação do prazo para apresentação das respectivas propostas. – Ratificação do Acto Proferido. 

 

 

 

 


