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REUNIÃO DE CÂMARA DE 15 DE JULHO DE 2009 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o voto de pesar pela morte de Hermínio da Palma 

Inácio. – Voto de Pesar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 7.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. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba para o Centro Desportivo, 

Cultural e Recreativo dos Moinhos da Funcheira, para a realização da demolição de parte da sede social e 

melhoramentos no restante edifício do aludido Centro. – Centro Desportivo, Cultural e Recreativo 

dos Moinhos da Funcheira – Apoio. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado aplicar pena disciplinar a um funcionário, por violação 

de um dever geral. – Procedimento Disciplinar. 

 

No âmbito do Concurso Público Internacional para o fornecimento de sacos plásticos descartáveis para 

contentores em profundidade, foi aprovado renovar o contrato referente à aludida prestação de serviços, 

bem como a respectiva minuta daquele documento. - Concurso Público Internacional para o 

Fornecimento de Sacos Plásticos Descartáveis para Contentores em Profundidade – 

Renovação do Contrato. 

 

Foi aprovado, no âmbito do Concurso Público Internacional para fornecimento diário de refeições nas 

Escolas do Ensino Básico 1.º Ciclo e do Pré-Escolar, renovar o contrato referente aos Lotes 1 e 2, bem 

como a respectiva minuta daquele documento. - Concurso Público Internacional para fornecimento 

diário de refeições nas Escolas do Ensino Básico 1.º Ciclo e do Pré-Escolar. 

 

No âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA), cujo objectivo visa a atribuição de 

apoio às Associações que prosseguem no Município, actividades de interesse municipal, social, cultural, 

cultural, desportivo, recreativo ou outro, a Câmara Municipal da Amadora aprovou atribuir subsídios às 

diversas Associações que, tendo apresentado candidatura, preencham os requisitos exigidos no aludido 

Programa. – PAMA. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado atribuir uma verba para a Federação Portuguesa de 

Xadrez, entidade organizadora do Campeonato Nacional Individual Absoluto de Xadrez da época de 

2008/2009, o qual terá lugar na Residencial Jardim da Amadora e decorrerá de 5 a 13 de Setembro do 

corrente ano, envolvendo a presença dos melhores atletas nacionais, num total de 100, dos vários esca- 
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lões etários em masculinos e femininos. – Campeonato Nacional Individual Absoluto de Xadrez – 

Época 2008/2009. 

 

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

apoio domiciliário, foi aprovado transferir uma verba, para as entidades parceiras do referenciado 

projecto. – Projecto ADAPT. 

 

No âmbito doo Protocolo de Colaboração para apoio ao funcionamento das Escolas do 1.º Ciclo e Jardins-

de-Infância Municipais, foi pela Câmara Municipal aprovado atribuir um apoio para a realização das 

festas escolares, aquisição de equipamento ligeiro, manutenção de equipamentos, realização de visitas 

de estudo, manutenção de material informático e consumíveis para alguns Agrupamentos de Escolas do 

Município. – Escolas do 1.º Ciclo e Jardins-de-Infância Municipais - Apoio. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado atribuir uma verba para as Escolas do Ensino Básico e 

Jardins-de-Infância do Município para a aquisição de livros e material escolar. – Material Escolar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, aprovou a transferência de uma verba, para o Agrupamento de Escolas 

Cardoso Lopes para fazer face às despesas decorrentes do aumento de refeições servidas no refeitório 

da EB 2,3 Cardoso Lopes. - Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes. – Refeições. 

 

No âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular para 2008-2009, foi aprovado 

atribuir uma verba para o Centro de Bem Estar Social da Amadora, pela implementação das actividades 

referentes ao mencionado programa. - Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular 

para 2008-2009. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado atribuir uma verba para o Agrupamento de Escolas 

Miguel Torga, no âmbito da realização do AmadoraEduca e referente à eleição do “melhor stand”, a 

iniciativa em causa é uma ferramenta importante para estimular e motivar a comunidade educativa. – 

Agrupamento de Escolas Miguel Torga. – AmadoraEduca. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, aprovou o contrato de desenvolvimento social, no Bairro de Santa 

Filomena, bem como a ratificação do Plano de Acção do Contrato de Desenvolvimento Social, cujo 

objectivo é promover a inclusão social dos cidadãos, abrangendo áreas críticas que carecem de um 

desenvolvimento integrado. – Contrato de Desenvolvimento Social e Plano de Acção do Contrato 

de Desenvolvimento Social. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado a transferência de uma verba para o Clube 

Independente de Basquetebol da Amadora, no âmbito da dinamização dos campos de férias desportivos  
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de verão, e para fazer face aos custos que ao aludido Clube suportou para a aquisição de um autocarro. 

– Campos de Férias Desportivos do Verão. 

 

No âmbito do Protocolo de Colaboração “Aprender & Brincar”, o qual tem como objectivo o 

prolongamento do Horário nas Escolas Básicas do 1.º Ciclo e Jardins-de-Infância do Concelho, foi 

aprovado atribuir uma verba para as entidades parceiras do aludido programa. – Protocolo de 

Colaboração “Aprender & Brincar”. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado estabelecer o regime excepcional, previsto no n.º 5 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 34/2009, de 6 de Fevereiro, no que ao eixo prioritário da modernização do 

parque escolar, diz respeito. – Modernização do Parque Escolar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado proceder à abertura do Concurso Público de aquisição 

de serviços para a elaboração do projecto de remodelação do cineteatro D. João V, bem como aprovadas 

as respectivas peças concursais e respectivo custo, bem como designar a composição do júri. - 

Concurso Público de Aquisição de Serviços para a Elaboração do Projecto de Remodelação do 

Cineteatro D. João V. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura, no âmbito do eixo prioritário relativo à 

modernização do parque escolar, de procedimento por ajuste directo de aquisição de serviços para a 

elaboração dos projectos dos polidesportivos das Escolas Cardoso Lopes e Almeida Garrett, tendo 

também sido aprovados os convites dirigidos a empresas para a apresentação de propostas, caderno de 

encargos e designar a composição do júri. - Ajuste Directo de Aquisição de Serviços para a 

Elaboração dos Projectos dos Polidesportivos das Escolas Cardoso Lopes e Almeida Garrett. 

 

No âmbito do Concurso Público para a requalificação geral de espaços urbanos-verdes da Zona Norte do 

Concelho, foi aprovado a alteração à minuta do contrato decorrente do novo planeamento de execução 

da aludida empreitada. - Concurso Público para a Requalificação Geral de Espaços Urbanos-

Verdes da Zona Norte do Concelho – Alteração à Minuta. 

 

No âmbito do Concurso Público para a reposição de pavimentos para 2008/2009 da Zona Norte, foi 

aprovado a alteração à minuta do contrato decorrente do novo planeamento de execução da aludida 

empreitada. - Concurso Público para a Reposição de Pavimentos para 2008/2009 da Zona 

Norte. – Alteração à Minuta. 

 

Relativamente ao Concurso Público para a execução e beneficiação da rede de iluminação pública em 

diversos arruamentos da Zona Norte do Concelho, foi aprovado a alteração à minuta do contrato 

decorrente do novo planeamento de execução da aludida empreitada. - Concurso Público para a 

Execução e Beneficiação da Rede de Iluminação Pública em Diversos Arruamentos da Zona 

Norte do Concelho. – Alteração à Minuta. 
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No âmbito do Concurso Público para a reposição de pavimentos para 2008/2009 da Zona Sul, foi 

aprovado a alteração à minuta do contrato decorrente do novo planeamento de execução da aludida 

empreitada. - Concurso Público para a Reposição de Pavimentos para 2008/2009 da Zona Sul. 

– Alteração à Minuta. 

 

Relativamente à empreitada de execução das obras para a realização do Festival Internacional de Banda 

Desenhada, foi aprovada a respectiva minuta do contrato. - Empreitada de Execução das Obras para 

a Realização do Festival Internacional de Banda Desenhada. – Minuta do Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo a celebrar entre o Município da 

Amadora e o Publirádio – Publicidade Exterior, S.A, o qual tem por objecto a colocação de um painel digi 

tal publicitário, em local a definir pelo Município, no qual deverá ser colocada informação com relevância 

municipal, como seja a relativa a actividades municipais de índole cultural e desportiva, qualidade do ar, 

quantidade de ozono e gases nocivos na atmosfera, informação meteorológica e informação relativa ao 

tráfego, e ainda a colocação de quatro painéis outdoors. – Protocolo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder ao arquivamento do Processo RECRIA n.º 1/09. – 

Processo RECRIA 1/09. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado proceder ao arquivamento do Processo SOLARH n.º 

1/09. – Processo SOLARH n.º 1/09. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de um apoio para a Fábrica da Igreja Paroquial de 

S. Francisco de Assis de Alfornelos, para a conclusão das obras nas instalações das capelas mortuárias 

da Igreja Paroquial de Alfornelos. – Igreja Paroquial de Alfornelos. 

 

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

o Município da Amadora e a ACECOA, através do qual permitirá a intervenção na Av. Santos Matos e 

Envolvente ao Parque Aventura/Av. General Humberto Delgado. – Protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


