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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alteração à minuta do contrato a celebrar entre a 

Câmara Municipal da Amadora e a Spdad – Sociedade Portuguesa de Produção e Distribuição de Artigos 

de Desporto, Lda., no âmbito da elaboração do Plano de Urbanização da Ligação da CRIL – EN 117 e 

Área Envolvente. – Contrato. 

 

Aprovado submeter a discussão pública as alterações à licença do alvará de loteamento n.º 2/05, sito na 

freguesia da Brandoa, as quais se traduzem na redefinição de parte do uso do Lote 3, reposição dos 

usos iniciais do Lote 4 e previstos na versão inicial do referido alvará de loteamento. - Discussão 

Pública das Alterações à Licença de Loteamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 12.ª alteração ao Orçamento Ordinário e às Grandes Opções 

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

Orçamento e Grandes Opções do Plano. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado participar na homenagem aos Senhores Rui Silva e 

Cidálio Caetano, no âmbito da 35.ª Edição da Corrida de São Silvestre da Amadora. – 35.ª Edição da 

Corrida de São Silvestre da Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas as minutas dos protocolos de cooperação a celebrar 

entre o Município da Amadora e a Sociedade Filarmónica de Apoio Social e Recreio Artístico da Amadora 

(SFRAA), o Centro de Bem Estar Social da Amadora (CEBESA), a Associação de Cultura e Desporto da 

Brandoa (ABCD) e a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, no âmbito da gestão das creches, 

permitindo proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças, de modo 

individualizado, num clima de segurança efectiva e física que contribua para o seu desenvolvimento 

global, colaborar estreitamente com as famílias, numa partilha de cuidados e responsabilidades mútuas, 

em todo o processo de desenvolvimento das crianças, e colaborar de forma eficaz no despiste precoce 

de qualquer inadaptação ou deficiência, assegurando o encaminhamento adequado. – Protocolos de 

Cooperação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a XI Mostra de Teatro das Escolas a realizar nos 

Recreios da Amadora, no mês de Maio de 2010, com a participação de diversos estabelecimentos de 

ensino, para os quais é concedido um apoio financeiro para fazer face às despesas de preparação e 

execução do aludido evento. – XI Mostra de Teatro das Escolas. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para o Centro Social e Paroquial 

de São Brás, permitindo dar continuidade ao Projecto Geração – 2.º Semestre de 2009, o qual tem como  
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objectivo desenvolver acções nos domínios da empregabilidade, escolarização, formação, ocupação de 

tempos livres, saúde, entre outros, o qual tem a sua execução no Bairro de Realojamento da 

Urbanização do Casal da Boba, na freguesia de São Brás. – Projecto Geração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para o Centro Social e Paroquial 

de São Brás, permitindo dar continuidade ao Projecto Geração – 1.º Semestre de 2010, o qual tem a sua 

execução no Bairro de Realojamento da Urbanização do Casal da Boba, na freguesia de São Brás. – 

Projecto Geração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado ceder gratuitamente, pelo período de dois anos, uma 

loja sita na Av. Fernando Lopes Graça, n.º7 B, Bairro Municipal do Casal da Mira, à Associação Pressley 

Ridge Portugal. – Cedência. 

 

Foi aprovado, no âmbito do Concurso Público Internacional para Fornecimento de Produtos Alimentares e 

Bebidas por Lotes, renovar o contrato referente aos Lotes 2 e 6, bem como a respectiva minuta daquele 

documento. – Concurso Público Internacional para Fornecimento de Produtos Alimentares e 

Bebidas por Lotes – Renovação do Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar pena disciplinar a uma funcionária, por violação 

de deveres gerais. – Procedimento Disciplinar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a rectificação das peças referentes ao Concurso Público 

Internacional para a Aquisição de 5 Mega Trolley Bus para a Linha de MetroBus da Amadora, bem como 

a prorrogação do prazo para apresentação de propostas até às 17h30m do dia 15 de Abril de 2010. – 

Concurso Público Internacional para Aquisição de 5 Mega Trolley Bus para a Linha de 

MetroBus da Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas algumas alterações ao projecto de arquitectura, 

relativo ao pedido de licenciamento de construção de um edifício, sito na Rua de Angola/Jardim 

Romântico, na freguesia da Venteira. – Alteração ao Projecto. 

 

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

para a empreitada de requalificação Paisagística do Parque Central, em substituição do coordenador 

inicialmente nomeado/aprovado. – Coordenador de Segurança em Obra. 

 

 

 

 

 

 


