Câmara Municipal da Amadora

REUNIÃO DE CÂMARA DE 4 DE JULHO DE 2007
RESUMO DE DELIBERAÇÕES

Aprovado aplicar procedimento disciplinar a um funcionário desta Câmara Municipal e arquivar um
processo de inquérito (Proc.n.º4/05) – Procedimento Disciplinar/Inquérito.

Aprovado celebrar protocolo de colaboração com a Associação de Solidariedade Social “Vencer” Casal
Popular da Damaia, no âmbito do Programa Urban II-Amadora (Damaia/Buraca) – Projecto “Rotas”Creche, o qual tem por objectivo a cedência de equipamento amovível, situado na freguesia da Damaia,
destinado à instalação e funcionamento da valência creche, com duas salas de actividades e um
berçário, permitindo desta forma, dar apoio à primeira infância. – Protocolo de Colaboração.

No âmbito do lançamento do Concurso Público Internacional para Fornecimento de Diversos Géneros
Alimentícios e Bebidas, constituído por 11 Lotes, para o Serviço de Gestão de Refeitórios e Bares
Municipais e Centros de Infância desta Câmara Municipal, foram adjudicados 4 daqueles lotes (1, 4, 5 e
7) e aprovadas as condições do respectivo contrato. - Concurso Público Internacional para
Fornecimento de Diversos Géneros Alimentícios e Bebidas.

Aprovadas as alterações às licenças dos alvarás de loteamento n.ºs 2/04 e 1/05, referentes aos
Processos n.ºs 390-PO/03, 395-PO/03 e 5 PL/97, respectivamente, consubstanciando as mesmas na
criação de caves para estacionamento. – Alterações aos Alvarás de Loteamento.

No âmbito do Concurso Público para a Prestação de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos
Sólidos Urbanos e Lavagem de Contentores, foi adjudicada a prestação de serviços em apreço e
aprovado o respectivo contrato. - Concurso Público para a Prestação de Serviços de Recolha e
Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos e Lavagem de Contentores.

Aprovado alterar a data para a realização da iniciativa denominada “Execução da Maior Pintura em
Extensão do Mundo”, a qual terá lugar a 15 de Setembro, e integrada nas comemorações do aniversário
do Município da Amadora. – “Maior Pintura em Extensão”.

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 de Natal.

Aprovado celebrar protocolo com a Associação Quórum Cultural-AQK, o qual tem como objectivo a
promoção da dança contemporânea na área do município, na vertente pedagógica e de formação
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cultural, através da realização de espectáculos e de workshops, no triénio 2007-2009. – Protocolo de
Colaboração.

