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REUNIÃO DE CÂMARA DE 16 DE JULHO DE 2008 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Aprovada uma moção relativa à proposta de transferência de dívidas incobráveis da electricidade para 

todos os clientes. – Moção. 

 

No âmbito do acordo celebrado entre a CMA, ISS e SFRAA, foi aprovado comparticipar com uma verba 

referente ao ano de 2008, relativa ao funcionamento da Quinta de S. Miguel, o qual visa dar respostas 

sociais ao nível do Serviço de Apoio Domiciliário e Casa de Acolhimento Temporário. – Acordo de 

Cooperação – Funcionamento da Quinta de São Miguel. 

 

Aprovado proceder à abertura de processo de inquérito relativo a factos participados por uma munícipe 

no âmbito de um requerimento por si apresentado. – Procedimento de Inquérito. 

 

Atendendo às competências do Município na área da acção social escolar, foi aprovado atribuir uma 

verba ao Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes, relativa às despesas decorrentes com o fornecimento 

de refeições na E.B. 2, 3 Cardoso Lopes. – Acção Social Escolar. 

 

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 ao Agrupamento da Damaia, com vista a proceder às 

reparações necessárias dos equipamentos da sua responsabilidade. – Protocolo de Manutenção e 

Pequenas Reparações. 

 

Aprovado actualizar a conta bancária específica do Projecto ADAPT, na sequência da conclusão da acção 

2 do referido projecto, bem como transferir uma verba aos parceiros envolvidos no mesmo, o qual tem 

por objectivo principal a flexibilização do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), através de soluções 

inovadoras, baseadas nos princípios de Empowerment, Igualdade de Oportunidades e Trabalho em 

Parceria. – Projecto ADAPT. 

 

A Câmara Municipal designou os técnicos que irão integrar o Conselho Geral Transitório, para efeitos de 

adaptação ao novo regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos de 

educação Pré-Escolar e Ensinos Básicos e Secundários, estabelecido pelo Decreto-Lei 75/2008 de 22 de 

Abril. – Representantes no Conselho Geral Transitório. 

 

Aprovado proceder a abertura de novo procedimento, por Hasta Pública, para cedência do uso e 

exploração dos quiosques localizados no Parque Ilha Mágica do Lido e no Parque da Fantasia, na 

sequência de, no anterior procedimento lançado, não ter sido apresentada qualquer proposta, bem como 

foram aprovados os respectivos procedimentos, condições e composição da Comissão que dirigirá a 

aludida Hasta Pública. - Hasta Pública. 
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No âmbito da obra de requalificação do Palácio dos Condes da Lousã e requalificação dos espaços 

verdes, foi aprovado nomear o coordenador de segurança em obra, em substituição do anterior técnico 

nomeado para o efeito. – Alteração do Coordenador de Segurança em Obra. 

 

Foram nomeados os membros suplentes das Comissões de abertura das propostas relativas aos 

Concursos Públicos para Reposição de Pavimentos nas Zonas Centro e Sul – 2008/2009. - Concursos 

Públicos para Reposição de Pavimentos 2008/2009 na Zona Centro e Sul. 

 

A Câmara Municipal adjudicou a obra relativa ao Concurso Público para reposição de Pavimentos na 

Zona Norte – 2008/2009 e aprovou a minuta do respectivo contrato. - Concurso Público para 

Reposição de Pavimentos 2008/2009 na Zona Norte. 

 

Aprovado abater ao Património Móvel Municipal, equipamento de transporte e viaturas, por se 

encontrarem inoperacionais e cuja utilização ultrapassou o período de vida útil, nos termos da legislação 

em vigor. – Abate de Equipamento de Transporte. 

 

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

estado de conservação, e ceder o mesmo à Associação de Moradores do Bairro do Zambujal “A Partilha”. 

– Abate de Equipamento Escolar. 


