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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 6.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 6.ª Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos e ao 

Plano de Actividades Municipais (anos seguintes) e referente à despesa para anos seguintes de alguns 

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

Plano (Anos Seguintes). 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano (Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) e ao Orçamento Ordinário para o 

corrente ano, uma vez que se torna necessário dotar projectos já consignados e ocorrer a despesas não 

previstas e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. – 1.ª Revisão às Grandes Opções do 

Plano. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado onerar um lote de terreno, sito na freguesia de São 

Brás, cedendo o direito de superfície à Fabrica da Igreja Paroquial da referenciada freguesia e autorizar a 

outorga da competente escritura pública de cedência do direito de superfície. – Oneração e Direito de 

Superfície. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado celebrar contrato de comodato com a Fábrica da Igreja 

da Paróquia de São Brás, cedendo, a título gratuito, a área total das instalações da Antiga Escola Básica 

de A-da-Beja, sita na aludida freguesia, com vista ao desenvolvimento de actividades e acções de cariz 

social e religioso que visam garantir as necessidades da população local. – Contrato de Comodato. 

 

Foi aprovado, no âmbito do Concurso Público Internacional para Fornecimento Diário de Refeições nas 

Escolas do Ensino Básico 1.º Ciclo e do Pré-Escolar, renovar o contrato referente aos Lotes 1 e 2, bem 

como a respectiva minuta daquele documento. - Concurso Público Internacional para 

Fornecimento Diário de Refeições nas Escolas do Ensino Básico 1.º Ciclo e do Pré-Escolar – 

Renovação do Contrato. 

 

No âmbito do Projecto Adrenalinas e Intervenção nos Bairros de Realojamento do Casal da Mira e Casal 

do Silva, o qual tem por principais objectivos, prevenir o abandono e insucesso escolar precoce, ocupar 

os tempos livres de forma útil e saudável, através da dinamização de actividades dentro e fora dos 

Bairros, bem como permitir a inserção social destas populações, diminuir o fenómeno das rivalidades 

entre bairros, prevenir comportamentos de risco e reduzir a delinquência juvenil, para além de fomentar  
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a participação cívica das crianças, jovens, e idosos no bairro e na sociedade e construir projectos de vida 

dos jovens e inserção na vida activa, foi aprovado transferir verba para seis associações parceiras do 

Projecto. – Projecto Adrenalinas/Intervenção nos Bairros de Realojamento do Casal da Mira e 

Casal do Silva. 

 

No âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA), cujo objectivo visa a atribuição de 

apoio às Associações que prosseguem no Município, actividades de interesse municipal, social, cultural, 

desportivo, recreativo ou outro, a Câmara Municipal da Amadora aprovou atribuir subsídios às diversas 

Associações que, tendo apresentado candidatura, preenchem os requisitos exigidos no aludido 

Programa. – PAMA. 

 

Aprovado transferir verbas para as Juntas de Freguesia da Buraca e São Brás, no âmbito dos Protocolos 

de Delegação de competências para as Juntas de Freguesia, em vigor, e referente à limpeza pública na 

respectiva área de intervenção. – Limpeza Pública. 

 

No âmbito do protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e a Associação Comercial e Empresarial dos 

Concelhos de Oeiras, foi aprovado conceder um apoio financeiro aquela Associação com vista à 

implementação da iluminação de natal para o corrente ano. – Iluminação da Natal. 

 

Aprovado o Programa das Festas da Cidade da Amadora, a realizar no âmbito das comemorações do 

XXIX Aniversário do Município. – Festas da Cidade. 

 

Aprovado o protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal e os Serviços Municipalizados de água e 

Saneamento – SMAS, permitindo através do aludido instrumento jurídico, divulgar campanhas de 

sensibilização dos mencionados serviços municipalizados. – Protocolo de Colaboração. 

 

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

ilegalmente ocupado pelo agregado familiar, na freguesia da Brandoa. – Despejo Administrativo. 

 

Aprovado aplicar procedimento disciplinar a um funcionário desta Câmara Municipal, por violação do 

dever laboral. – Procedimento Disciplinar. 


