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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o projecto de decisão da adjudicação da prestação de 

serviços de apoio jurídico, bem como a aprovação da respectiva minuta de contrato, à sociedade de 

advogados António Quelhas da Costa &.Isabel Calisto, Sociedade de Advogados, RL. no âmbito da 

consultadoria jurídica e patrocínio judiciário. – Prestação de Serviços de Serviços de Apoio Jurídico 

- Adjudicação. 

 
No âmbito do Concurso Público para a empreitada de execução das obras para a realização do Festival 

Internacional de Banda Desenhada, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a adjudicação da 

aludida obra. – Concurso Público para a Empreitada de Execução das Obras para a Realização 

do Festival Internacional de Banda Desenhada. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a concessão de um adiantamento à firma responsável pela 

execução da empreitada de requalificação das Fachadas do Edifício dos Paços do Concelho do Município 

da Amadora, para aquisição de matérias destinados a serem incorporados na aludida obra. – 

Empreitada de Requalificação das Fachadas do Edifício dos Paços do Concelho do Município da 

Amadora – Adiantamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a concessão de um adiantamento à firma responsável pela 

execução da empreitada da obra de construção do Edifício Escolar e Arranjos Exteriores da E.B.1 da Mina 

(Ex. Mina 1 – Miguel Bombarda), para aquisição de materiais destinados a serem incorporados na 

referida obra. – Empreitada de Execução da Obra de Construção do Edifício Escolar e Arranjos 

Exteriores da E.B.1 da Mina (Ex. Mina 1 – Miguel Bombarda) – Adiantamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta de alteração ao contrato, no âmbito do 

Concurso Público para a execução de sinalização rodoviária horizontal no concelho da Amadora, 

decorrente do novo planeamento de execução da referida obra. – Minuta do Contrato – Alteração. 

 

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. 

 

No âmbito do protocolo celebrado entre a Câmara Municipal da Amadora 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. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o horário de funcionamento das Bibliotecas Municipais 

Fernando Piteira Santos e Pólo da Boba, ficando estabelecido que o horário de abertura ao público dos 

aludidos equipamentos culturais, abrange 6 dias por semana, entre as 10h-18h (2.ª e Sábado) e as 10h-

19h (3.ª a 6.ª feira). – Horário de Funcionamento das Bibliotecas Municipais Fernando Piteira 

Santos e Pólo da Boba. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado alterar à minuta do protocolo de parceria, a celebrar 

entre o Município da Amadora e a Área Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo, o referido 

instrumento jurídico permite a inclusão do 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 – Alteração. 

 

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

para as empreitadas de Construção da Creche e J.I. da Falagueira e de 4 salas de aula e balneários da 

E.B.1 e J.I. da Terra dos Arcos, em substituição do coordenador de segurança em obra inicialmente 

nomeado/aprovado. – Coordenador de Segurança em Obra. 

 

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

Amadora e a Sanest – Saneamento da Costa do Estoril, S.A., no âmbito da reversão a atribuir ao 

Município. – Acordo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura de uma conta bancária, no âmbito de uma 

aplicação financeira. – Abertura de Conta. 


