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REUNIÃO DE CÂMARA DE 30 DE JULHO DE 2008 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

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

alguns serviços que não os possuíam, os quais têm como objectivo o pagamento de despesas 

urgentes e inadiáveis dos respectivos serviços. – Fundos de Maneio. 

 

No âmbito do Projecto Equal Oportunidade, o qual se ocupa das medidas de prevenção e combate 

ao desemprego, do desenvolvimento de recursos humanos e promoção da igualdade de 

oportunidade para todos, no acesso ao mercado de trabalho, foi aprovado atribuir uma verba para 

os parceiros envolvidos no projecto, para a execução das actividades integradas no aludido 

projecto. – Projecto Equal Oportunidade. 

 

Aprovado o protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal e a Santa Casa da Misericórdia da 

Amadora, no âmbito da gestão da creche da EB1/JI Casal da Mira Sul. – Protocolo de 

Cooperação. 

 

Aprovado o protocolo de colaboração entre o Município e entidades locais, tendo em vista 

consolidar as Actividades de Enriquecimento Curricular, nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

com a inclusão do Ensino do Inglês para o 1.º e 2.º ano de escolaridade. - Protocolo de 

Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o protocolo de colaboração 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 curricular. - Protocolo de 

Colaboração. 

 

A Câmara Municipal aprovou prorrogar os prazos para apresentação de propostas, bem como para 

a aquisição das respectivas peças concursais, relativas à execução das seguintes obras: 

- Requalificação das Fachadas do Edifício dos Paços do Concelho do Município da Amadora; 

- Construção da Creche/J.I. da Falagueira; 

- E.B.1/J.I. da Brandoa – Obras de Beneficiação; 

- Requalificação do Parque Central; 

- Execução da obra de construção da E.B.1/J.I. e Creche de Vila Chã; 

- Execução da obra de construção do Edifício Escolar e Arranjos Exteriores da E.B. da Mina (Ex-

Mina 1 – Miguel Bombarda). 

Concursos Públicos - Prorrogação de Prazos. 



 

 

Câmara Municipal da Amadora 

 

Aprovado a alteração às Comissões de Abertura das Propostas de Concursos Públicos para a 

execução das seguintes obras: 

- Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes – Zona Norte do Concelho; 

- Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes – Zona Sul do Concelho; 

- Requalificação das Fachadas do Edifício dos Paços do Concelho do Município da Amadora. 

Concursos Públicos - Alteração às Comissões de Abertura das Propostas. 

 

Aprovado aceitar a doação de uma serigrafia da pintora-ilustradora Carla Pott, no sentido a 

integrar o espólio do Centro Nacional de Banda Desenhada e Imagem (CNBDI). – Doação de 

Serigrafia. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aceitar o donativo ofertado pela Tomarlimpe – 

Sociedade Comercial de Limpezas Lda., no âmbito da 19.ª Edição do Festival Internacional de 

Banda Desenhada. - Festival Internacional de Banda Desenhada 2008. 

 

Foi aprovado a adjudicação e a respectiva minuta de contrato referente ao Concurso Público para 

a execução e beneficiação da rede de iluminação pública em diversos arruamentos, 

respectivamente, para a zona Norte do Concelho. – Concurso Público para a Execução e 

Beneficiação da Rede de Iluminação Pública em Diversos Arruamentos. – Zona Norte do 

Concelho. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou atribuir uma verba, à Associação Comunidade Verde, 

para a dinamização de um Workshop de Teatro, no âmbito do projecto de animação da biblioteca 

da Boba. - Projecto de Animação da Biblioteca da Boba. 


