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REUNIÃO DE CÂMARA DE 28 DE JANEIRO DE 2009 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

No âmbito das novas competências em matéria de educação transferida pela Administração Central para 

as Autarquias, foi aprovada a atribuição de uma verba para Agrupamentos de Escolas do Município 

(Damaia, Sophia de M. B. Andresen, José Cardoso Lopes, D. Francisco M. Melo, Roque Gameiro, 

Alfornelos, Dr. Azevedo Neves e Mães D’ Água), para garantir o normal funcionamento de limpeza nos 

aludidos Agrupamentos de Escolas. – Agrupamentos de Escolas – Apoio. 

No âmbito do Concurso Público para execução da obra de construção do Edifício Escolar e Arranjos 

Exteriores da E..B.1 da Mina (Ex. Mina 1 – Miguel Bombarda), foi adjudicada a referida obra, aprovada a 

minuta do respectivo contrato, bem como nomeado o coordenador de segurança em obra. - Concurso 

Público para Execução da Obra de Construção do Edifício Escolar e Arranjos Exteriores da 

E.B.1 da Mina. 

No âmbito do Concurso Público para a Execução de Sinalização Rodoviária Horizontal no Concelho da 

Amadora, foi adjudicada a obra da aludida empreitada, aprovada a minuta do respectivo contrato, bem 

como nomeado o coordenador de segurança em obra. - Concurso Público para a Execução de 

Sinalização Rodoviária Horizontal no Concelho da Amadora. 

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

Amadora e a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., com vista à execução de duas linhas de transporte de 

energia eléctrica entre a subestação do Alto da Mira e a nova estação do Zambujal através de cabos 

subterrâneos. – Protocolo. 

No âmbito do protocolo celebrado com a Junta de Freguesia da Venda Nova, foi aprovado proceder ao 

ressarcimento de uma verba, correspondente à instalação feita por aquela Junta de Freguesia de um 

programador de rega colocado na Quinta de São Miguel. – Protocolo – Apoio. 

A Câmara Municipal da Amadora aceitou a doação de um conjunto de obras de arte, pertencentes a 

diversos artistas plásticos, as quais serão integradas no espólio da Câmara Municipal. – Aceitação de 

Doação de Obras. 

No âmbito do Concurso Público Internacional para Prestação de Serviços de Vigilância em Diversas 

Instalações Municipais, foi adjudicada a referida prestação de serviços e aprovada a respectiva minuta 

de contrato. - Concurso Público Internacional para Prestação de Serviços de Vigilância em 

Diversas Instalações Municipais. 

 


