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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a proposta de aditamento ao Protocolo de Acordo 

celebrado entre a Câmara Municipal e Amadeu Dias, no âmbito do Alvará de Loteamento 13/79. – 

Protocolo de Acordo – Aditamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do contrato de arrendamento, a celebrar entre o 

Município da Amadora, e o Sr. Vítor Manuel Duarte Roque cuja fracção objecto do aludido arrendamento, 

sita na freguesia da Mina, destina-se a um centro de convívio para idosos ou actividades afins, 

promovendo o apoio à população sénior. – Contrato de Arrendamento. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora as novas tabelas de mensalidades das creches 

municipais e da creche dos filhos dos funcionários autárquicos, bem como o valor mensal das refeições, 

para o ano lectivo 2009/2010. – Tabela de Mensalidades para Creches Municipais e dos Filhos 

dos Funcionários Autárquicos para o Ano Lectivo 2009/2010. 

 

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

aprovado pela Câmara Municipal atribuir uma verba para as Juntas de Freguesia de São Brás e da Mina, 

entidades responsáveis pela implementação de outras actividades. – Actividades de Enriquecimento 

Curricular. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a actualização dos regimes das rendas apoiada e social 

para o ano 2009, correspondente a 1% do valor da retribuição mínima mensal garantida. – 

Actualização de Rendas. 

 

Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a resolução do contrato de arrendamento, e consequente 

despejo de fogo municipal ilegalmente ocupado e do respectivo agregado familiar, na freguesia de São 

Brás. – Despejo Administrativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a nomeação de coordenador de segurança em obra 

referente aos seguintes Concursos Públicos: 

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

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

 - Demolição de Edifícios e Outras Construções em Vários Locais do Concelho; 

 - Execução da Obra de Construção da E.B.1/J.I. e Creche da Vila Chã. – Concursos Públicos de 

Requalificação das Fachadas do Edifício dos Paços do Concelho do Município da Amadora, 

Construção da Creche/J.I. da Falagueira, Demolição de Edifícios e Outras Construções em Vá- 
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rios Locais do Concelho e Execução da Obra de Construção da E.B.1/J.I. e Creche da Vila Chã 

– Coordenador de Segurança em Obra. 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovada a adjudicação, a respectiva minuta do contrato e a nomeação do 

coordenador de segurança em obra referente ao Concurso Público para beneficiação e ampliação do 

edifício administrativo do cemitério da Amadora. - Concurso Público para Beneficiação e Ampliação 

do Edifício Administrativo do Cemitério da Amadora. 

 

No âmbito do apoio financeiro especial designada por SOLARH, solicitado por um munícipe para a 

realização de obras de conservação, em imóvel sito na freguesia da Venteira, a Câmara Municipal 

aprovou o Relatório Técnico bem como o orçamento da candidatura apresentada. – SOLARH. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a nomeação de uma técnica ligada à área da 

mobilidade, para fazer parte do Gabinete Técnico para a implementação da Agenda 21 Local da 

Amadora. – Agenda 21 Local. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a ratificação do acto do Sr. Presidente de 

celebração/assinatura do protocolo de colaboração entre o Município da Amadora e a Comissão da 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, cujo objecto do aludido instrumento 

jurídico é a implementação de um conjunto de medidas concretas a executar pela Câmara Municipal em 

articulação com a CCDR-LVT, com vista à melhoria da qualidade de ar. – Protocolo de Colaboração – 

Ratificação. 

 

A Câmara Municipal aprovou proceder à indemnização a uma munícipe em virtude dos danos causados 

na respectiva viatura. – Pagamento de Indemnização. 

 

Relativamente ao XXXV Aniversário do Município, foi constituída uma Comissão Municipal, composta pelo 

Presidente da Câmara e por um Vereador de cada força política representada na Câmara, e para a qual 

serão convidados o presidente da Assembleia Municipal, um membro de cada força política representada 

naquele órgão Municipal e os Presidente de Junta de Freguesia. Foi constituída ainda um grupo de 

trabalho que colaborará com a referida Comissão Municipal. – Comemorações do XXXV Aniversário 

de 25 de Abril. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a realização da 12.ª Edição do Prémio Literário Orlando 

Gonçalves, bem como as respectivas normas do concurso, minuta do aviso público, calendário e custos 

inerentes à aludida iniciativa. – 12.ª Edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves. 

 

Pela Câmara Municipal, foi aprovada a realização do procedimento de aquisição de serviços de apoio 

jurídico por ajuste directo, a António Quelhas da Costa & Isabel Calisto, Sociedade de Advogados R.L. – 

Prestação de Serviços Jurídicos. 
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No âmbito do Programa “Aprender & Brincar”, foi aprovado pela Câmara Municipal novo protocolo de 

colaboração, a celebrar entre o Município da Amadora e o Centro Social Paroquial do Imaculado Coração 

de Maria, tendo em vista o acompanhamento das crianças do 1.º Ciclo e/ou Jardins de Infância nos 

estabelecimentos de ensino do concelho, fora do horário lectivo e das actividades de enriquecimento 

curricular. – Protocolo de Colaboração - Programa “Aprender & Brincar”. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado excepcionalmente o pagamento de horas 

extraordinárias a funcionários desta Autarquia. – Trabalho Extraordinário. 

 

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

de deveres gerais. – Procedimento Administrativo. 


