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REUNIÃO DE CÂMARA DE 5 DE NOVEMBRO DE 2008 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Aprovado proceder ao arquivamento de um processo de Inquérito. – Procedimento de Inquérito. 

 

Aprovado proceder ao arquivamento de um processo de Disciplinar. – Procedimento Disciplinar. 

 

Aprovado alterar a proposta de delegação de competências no Presidente da Câmara, decorrente de 

diversas alterações legislativas. – Delegação de Competências. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aceitou a recepção provisória das infra-estruturas/obras de 

urbanização, no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 4/04, bem como aprovou a redução da garantia 

bancária, prestada para o efeito. – Recepção Provisória e Prestação de Caução. 

 

No âmbito do Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e o Continente, S.A e o Desportivo Operário 

Rangel, e relativo à realização da Corrida de São Silvestre, foi aprovado transferir uma verba para o 

aludido Clube Desportivo, por forma a fazer face a despesas inerentes à organização da 34.ª Edição 

daquela iniciativa. – Apoio para a Organização da 34.ª Edição da Corrida de São Silvestre. 

 

Aprovado pela Câmara celebrar Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube de 

Futebol Estrela da Amadora, com o intuito de contribuir para o fomento da prática de actividades 

desportivas no Concelho. – Contrato-Programa. 

 

No âmbito do Projecto ADAPT, o qual tem por principal objectivo flexibilizar e melhorar o serviço de 

apoio domiciliário, foi aprovado a actualização da conta bancária específica do aludido projecto para a 

conta geral do Município e transferir verba para três entidades parceiras do Projecto, pela 

operacionalização das actividades prosseguidas. – Projecto ADAPT. 

 

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 Roque Gameiro, Alfornelos 

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

responsabilidade. – Protocolo de Manutenção e Pequenas Reparações. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado a descentralização de verbas para as entidades 

parceiras, relativamente a Jardins de Infância, no âmbito do protocolo de colaboração existente 

entre o Município e entidades parceiras no programa “Aprender & Brincar”, 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 e das actividades de enriquecimento  
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curricular, na componente de apoio à família. - Programa “Aprender & Brincar” – Apoio à 

Família. 

 

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. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município e a Junta de Freguesia da Venda Nova, no âmbito da acção social, com vista à  inserção dos 

mais idosos na comunidade, através de actividades ocupacionais, procurando assim cativar o 

envolvimento social desta camada da população, mas também o apoio a outros níveis para aqueles que 

se encontram mais debilitados, através da manutenção de um Centro de Convívio. – Protocolo de 

Colaboração. 

 

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

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

Reposição de Pavimentos 2008/2009 na Zona Sul. 

 

No âmbito do Contrato para Fornecimento, em Regime de Locação, de Diverso Mobiliário Urbano de 

Interesse Público, e respectivo aditamento, foi aprovado a conversão da obrigação ali constante através 

da implementação de novos equipamentos de mobiliário urbano em diversos locais do município. - 

Contrato para Fornecimento, em Regime de Locação, de Diverso Mobiliário Urbano de 

Interesse Público. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder ao Ajuste Directo para Alienação de Lote de 

Terreno (Lote 11) para construção de edifício de habitação a custos controlados, na Rua Marechal 

António de Spínola/Rua Pedreira, no Casal da Boba, na freguesia de São Brás, bem como remeter à 

Assembleia Municipal para a competente autorização. – Ajuste Directo para Alienação de Lote de 

Terreno. 

 

Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a minuta do Contrato de Constituição de Ónus de Servidão 

Administrativa de passagem, a celebrar entre o Município e IKEA – Lisboa Móveis e Decoração, Lda. - 

Contrato de Constituição de Ónus de Servidão Administrativa de passagem. 

 

 

 


