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REUNIÃO DE CÂMARA DE 15 DE ABRIL DE 2009 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Augusto dos 

Santos Teodoro, o qual foi eleito da Assembleia de Freguesia da Venda Nova, bem como atribuir o seu 

nome a uma rua da cidade da Amadora, preferencialmente na freguesia da Venda Nova. – Voto de 

Pesar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 4.ª alteração ao Orçamento Ordinário e às Grandes Opções 

do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) do ano 2009. – 

Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano. 

 

Aprovadas algumas alterações à licença do Alvará de Loteamento n.º2/05, e relativas aos Lotes 1 e 2, 

sitos na freguesia de São Brás. – Alteração ao Alvará de Loteamento. 

 

No âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular para o ano de 2008/2009, foi 

aprovado pela Câmara Municipal uma verba para os parceiros e entidades responsáveis pela 

implementação de outras actividades. – Actividades de Enriquecimento Curricular. 

 

No âmbito da realização das Jornadas Desportivas sem Barreiras 2009, inseridas nas comemorações do 

Dia Internacional das Pessoas Deficientes, foi aprovado atribuir uma verba à Associação Portuguesa de 

Deficientes (APD – Amadora), pela promoção de actividades desportivas, como forma de reabilitação e 

integração da pessoa portadora de deficiência na comunidade, a iniciativa em causa terá lugar nos dias 5 

e 6 de Junho do corrente ano. – Jornadas Desportivas Sem Barreiras 2009. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, aprovou a realização da XXIV Edição do Torneio “Cidade da Amadora” 

em Atletismo, bem como o apoio para as associações desportivas e entidades organizadoras da iniciativa 

em causa, permitindo a promoção do atletismo no Município da Amadora. – Torneio da Cidade da 

Amadora em Atletismo. 

 

No âmbito do Projecto Passa-a-Palavra, e com vista a dar continuidade ao apoio social prestado aos 

utentes em situação de exclusão social, foi aprovado conceder um apoio financeiro à URPIA - União de 

Reformados Pensionistas e Idosos da Amadora. – Projecto Passa-a-Palavra. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização do Projecto Férias Seniores Veteranos 2009 e a 

atribuição de uma comparticipação para a União de Reformados, Pensionistas e Idosos da Amadora. O 

projecto em causa desenvolvido em parceria entre esta Autarquia, Segurança Social Local, Juntas de 

Freguesia e Associações de Idosos, visa proporcionar uns dias de descanso, fora do ambiente quotidiano,  
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quebrando deste modo a eventual solidão e rotina, minimizando situações de exclusão social, prevendo-

se para este ano uma participação de 498 idosos. – Projecto Férias Seniores Veteranos 2009. 

 

Aprovada a realização da VI Expo Saúde e atribuir uma verba à Associação Internacional de 

Temperança, entidade parceira, cuja iniciativa terá lugar nos dias 24 e 25 de Maio do corrente ano, no 

Fórum Luís de Camões, na freguesia da Brandoa, a qual tem como principal objectivo sensibilizar a 

população para um estilo de vida saudável, encontrando-se prevista uma exposição, na qual serão 

dinamizados ateliers temáticos de ar puro, alimentação saudável, exercício físico, água, repouso, luz 

solar, temperança, confiança e o cantinho da criança, bem como a realização da caminhada pela saúde 

assim como actividades tão diversas como dança cigana, Body-Combat, Hip-Hop, Ginástica Rítmica, 

Yoga, entre outras, bem como atribuir um apoio financeiro à aludida Associação para os custos de 

organização da referida iniciativa. – Expo Saúde. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado proceder à abertura do Concurso Público para a 

empreitada de execução das obras de qualificação do espaço público em substituição do urbanizador no 

Moinho do Guizo, bem como aprovadas as respectivas peças concursais, composição do Júri e nomeação 

do coordenador de segurança em projecto. – Concurso Público para a Empreitada de Execução das 

Obras de Qualificação do Espaço Público em Substituição do Urbanizador no Moinho do Guizo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou comparticipar, com uma verba, para a realização das obras de 

um imóvel, sito na freguesia da Venteira, as quais se revelam necessárias e indispensáveis na 

recuperação dos imóveis arrendados, no município da Amadora, no âmbito do Regime Especial de 

Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados (RECRIA). – RECRIA. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder à indemnização a dois munícipes em virtude dos 

danos causados nas respectivas viaturas. – Pagamento de Indemnização. 

 

Aprovado conceder apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Amadora, 

permitindo àquela corporação adquirir equipamento de protecção individual, essencial ao 

desenvolvimento da sua actividade. – Equipamento para os Bombeiros da Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo de colaboração, a celebrar entre 

o Município e a Escola Profissional de Arqueologia, cujo objectivo primordial do aludido instrumento 

jurídico, é dar resposta às necessidades de formação, investigação científica, restauro e conservação de 

matérias, manutenção, dinamização e divulgação de estações arqueológicas e outros monumentos e 

acções de formação e prática da arqueologia. – Protocolo de Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo de parceria, a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Área Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo, permitindo a inclusão do  
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Município numa estrutura de promoção e inovação turística, prevendo a participação activa na 

elaboração e posterior implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico da Área 

Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo. – Protocolo de Parceria. 

 

A Câmara Municipal, da Amadora aprovou a minuta de Acordo Tripartido, a celebrar entre o Município, 

Ministério da Cultura, através da Direcção Geral das Artes, e a Associação Cultural Teatro dos Aloés, 

permitindo a promoção e consolidação da actividade teatral e relativa aos anos de 2009 e 2010. – 

Acordo Tripartido. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a coordenadora de segurança em obra, para a obra de 

construção do edifício escolar e arranjos exteriores da E.B.1 da Mina (Ex. Mina 1 – Miguel Bombarda). – 

Coordenador de Segurança em Obra. 

 

 


