
 

Câmara Municipal da Amadora 

 

REUNIÃO DE CÂMARA DE 6 DE MAIO DE 2009 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, um voto de pesar pelo falecimento de Vasco Granja, que 

foi um exemplo de homem da cultura, e de compromisso na luta pela liberdade e democracia, bem como 

atribuir o seu nome na toponímia da cidade da Amadora e ponderar a realização, em tempo próprio, de 

outros eventos que homenageiem o seu contributo cívico e cultural para a vida da cidade e do país. – 

Voto de Pesar.  

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas alterações ao Acordo de Cooperação no âmbito da 

gestão da área abrangida pelo Alvará n.º3/00. – Acordo de Cooperação – Alteração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou algumas alterações à licença do Alvará de Loteamento n.3/00, 

e relativas aos Lotes A, C e H, na freguesia de Alfragide. – Alteração ao Alvará de Loteamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado considerar a aplicação de pena disciplinar a uma 

funcionária, por violação de um dever geral. – Procedimento Disciplinar. 

 

Aprovado proceder ao arquivamento de um processo de Inquérito. – Procedimento de Inquérito. 

 

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

Damaia, de modo a permitir alargar e melhorar as oficinas afectas aos cursos de Educação e Formação, 

contribuindo para o desenvolvimento do trabalho de integração e inclusão, vindo a desenvolver não só 

de jovens que não haviam completado a sua escolaridade, mas também de adultos com muito reduzidas 

competências escolares, melhorando as suas habilitações profissionais. – Agrupamentos de Escolas 

da Damaia. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o aditamento ao Protocolo de Colaboração, celebrado 

no âmbito do Programa Municipal de Empreendorismo Social – Amadora Empreende, no sentido de 

contemplar como parceiro a Dolce Vita Tejo – Investimento Imobiliário, S.A. no projecto Incubadora 

Quick. O aludido programa tem por objectivo central a identificação de ideias viáveis de negócio e a 

facilitação dos seus percursos concretizadores, tendo como resultante a criação de Empresas, 

Cooperativas ou projectos de carácter produtivo no âmbito do tecido associativo do Município, que 

promovam a capacidade concretizadora dos jovens e a mobilidade e a inclusão dos públicos em situação 

de fragilidade social – Protocolo de Colaboração – Aditamento. 

 

No âmbito do Projecto Animação dos Centros de Dia do Município – “Animocentro”, foi aprovada a 

realização da Comemoração do Dia dos Avós, bem como o respectivo programa e recursos necessários 

para a realização da aludida iniciativa que terá lugar no dia 24 de Julho do corrente ano, cujos objectivos  
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principais são, a dinamização dos Centros de Dia, a promoção de actividades sócio - recreativas para a 

população idosa que frequenta os equipamentos, a promoção do convívio e partilha de experiências 

entre os vários Centros de Dia e a promoção da auto-estima e a autonomia dos utentes dos Centros de 

Dia. – Comemoração do Dia dos Avós. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização do programa de ocupação de tempos livres (POTL) 

– Amadora Jovem, para o ano em curso, bem como a transferência da verba para a Associação UPAJE – 

União para a Acção Cultural e Juvenil e Educativa, entidade responsável pela organização e dinamização 

do aludido projecto, cujo objectivo é permitir aos jovens a aquisição de conhecimentos, aptidões e 

competências que possam constituir a base do desenvolvimento futuro, de modo a exercerem uma 

cidadania responsável, facilitando a sua integração activa na sociedade e promovendo ao mesmo tempo 

a igualdade de oportunidades. – Programa de Ocupação de Tempos Livres – Amadora Jovem. 

 

Aprovada a realização do Campeonato Nacional da 1.ª e 2.ª Divisão de Ginástica Aeróbica, a ter lugar no 

Pavilhão da Associação Académica da Amadora, a ter lugar no próximo dia 6 de Junho do corrente ano, 

cuja iniciativa tem por intuito a selecção de ginastas que irão integrar a equipa nacional nos próximos 

Campeonatos do Mundo, taças do mundo da modalidade, assim como em outros torneios Internacionais, 

bem como atribuir para o efeito, à Federação de Ginástica de Portugal uma verba para apoio às 

despesas de organização e ceder os apoios técnicos e logísticos necessários à realização do aludido 

campeonato. – Campeonato Nacional de Ginástica Aeróbica. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foram aprovadas as alterações ao Regulamento do Cartão Amadora 

65 +, bem como submeter à Assembleia Municipal as alterações ao regulamento em causa, o qual tem 

por objectivo primordial a promoção das condições de vida dos seus munícipes, em especial dos mais 

idosos, por serem aqueles que normalmente dispõem de menores recursos. - Regulamento do Cartão 

Amadora 65 + - Alteração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a minuta do Protocolo de Colaboração, a celebrar entre 

o Município e a Spdad, Lda., Decathlon Portugal, cujo objectivo destina-se a apoiar a realização de 

actividades físicas e desportivas inseridas no Projecto Desportivo da Amadora, nomeadamente o Torneio 

Internacional de Basquetebol da Amadora, o Projecto de Desporto na Rua, a Caminhada pela Saúde e as 

Jornadas Desportivas sem Barreiras. – Protocolo de Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a realização do Torneio Internacional de Basquetebol 

da Amadora 2009, respectivo programa e recursos necessários, bem como a constituição da comissão 

organizadora, constituída pela Câmara Municipal, Clube independente de Basquetebol da Amadora e 

Clube de Basquetebol da Escola Secundária da Amadora, e atribuir um apoio ao Clube de Basquetebol da 

Escola Secundária da Amadora, entidade organizadora cuja iniciativa terá lugar nos dias 12 a 14 de 

Junho do corrente ano, e tem como objectivo, mobilizar o associativismo local, contribuindo para que os 

clubes do município se desenvolvam a nível técnico e na formação de atletas, incentivando, deste modo,  



 

Câmara Municipal da Amadora 

 

 

os jovens à prática regular da aludida modalidade. – Torneio Internacional de Basquetebol da 

Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a realização do Projecto denominado “Desporto na 

Rua”, o qual decorrerá aos fins de semana, entre 7 de Junho e 21 de Setembro do corrente ano e terá 

lugar junto ao Anfiteatro do Parque Central – Zeca Afonso, Parque Aventura (Falagueira), Jardim Luís de 

Camões (Brandoa), Ilha Mágica do Lido (Venteira) e Parque Urbano do Zambujal (Alfragide - Buraca), 

tendo sido aprovado o apoio técnico e logístico, bem como a atribuição de um montante para as 

Associações e Escola envolvidas no projecto. – Projecto “Desporto na Rua”. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o coordenador de segurança em obra, para a obra de 

Requalificação Paisagística do Parque Central. – Coordenador de Segurança em Obra. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o coordenador de segurança em obra, para a obra de 

Requalificação das Fachadas do Edifício dos Paços do Concelho do Município da Amadora. – 

Coordenador de Segurança em Obra. 

 

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

empreitada de Execução das Obras para a Realização do Festival Internacional de Banda Desenhada, 

bem como as peças concursais, composição do júri. – Concurso Público para a Empreitada de 

Execução das Obras para a Realização do Festival Internacional de Banda Desenhada. 

 

No âmbito do apoio financeiro especial designado por RECRIPH, foi apresentado um pedido pela 

administradora do imóvel, para a realização de obras de recuperação, sito na freguesia da Falagueira, 

tendo a Câmara Municipal aprovado a sua comparticipação nas referidas obras. – RECRIPH. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o arquivamento de um Processo SOLARH, bem como 

dar conhecimento do referenciado arquivamento ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. – 

SOLARH – Arquivamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado a nomeação do membro do Júri da 12.ª Edição do 

Prémio Literário Orlando Gonçalves, na qualidade de representante do Município da Amadora. - Prémio 

Literário Orlando Gonçalves. 

 

Aprovado proceder à instauração de procedimento disciplinar a uma funcionária da Escola E.B.1/J.I. 

Sacadura Cabral, decorrente de participações, que concluem pela existência de infracção disciplinar. – 

Instauração de Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a adjudicação da prestação de serviços de fiscalização 

e verificação da execução da Cartografia Numérica Vectorial e Ortofotocartografia à escala 1:2000 do  
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Município da Amadora, no âmbito do procedimento de Ajuste Directo, e a respectiva minuta do contrato. 

- Prestação de serviços de fiscalização e verificação da execução da Cartografia Numérica 

Vectorial e Ortofotocartografia à escala 1:2000 do Município da Amadora – Adjudicação. 

 

Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, abater ao Património Móvel Municipal, equipamento 

informático. – Abate de Equipamento Informático. 


