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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 1.ª alteração ao Orçamento Ordinário e às Grandes Opções 

do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) do ano 2008. – 

Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano. 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovado a constituição dos Fundos de Maneio para o ano 2008, os quais têm 

como objectivo o pagamento de despesas urgentes e inadiáveis dos respectivos serviços. – Fundos de 

Maneio. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal delegar no Presidente da Câmara, com faculdade de subdelegar, a 

competência para gerir a dotação global necessária à celebração de contratos de trabalho a termo certo 

para o ano de 2008. – Dotação Global para Contratos de Trabalho a Termo Certo. 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovado aplicar pena disciplinar a funcionários desta Câmara, a que 

correspondem os Processos n.ºs 29/04, 13/04, 26/DISC/04, 1/05 e 15/05, por violação dos deveres 

laborais. – Procedimentos Disciplinares. 

 

Aprovado proceder ao arquivamento de um processo de Inquérito (Proc.n.º6/INQ/06). – Procedimento 

de Inquérito. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta do Protocolo, a celebrar entre o Município e a 

Santa Casa da Misericórdia da Amadora, com o objectivo de ceder àquela Instituição, a título precário e 

gratuito, três lojas, sitas no Casal da Mira, na freguesia de São Brás, permitindo à Santa Casa da 

Misericórdia da Amadora implementar e gerir um equipamento social para idosos, nomeadamente no 

que às valências do Centro de Dia e Apoio Domiciliário, diz respeito. – Protocolo. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal abater ao Património Móvel Municipal equipamento de limpeza. – 

Abate de Equipamento. 

 

No âmbito do protocolo celebrado entre o Município e a Associação Comercial e Empresarial de Oeiras e 

Amadora (ACECOA), com o objectivo da implementação do Projecto de Urbanismo Comercial (URBCOM), 

do Centro da Amadora, foi aprovado a atribuição de uma verba à Associação Amadora Viva, para fazer 

face às despesas decorrentes do desenvolvimento do aludido projecto. – Apoio no âmbito do Projecto 

de Urbanismo Comercial (URBCOM) do Centro da Amadora. 
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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 da Venteira, 

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

 


