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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada uma adenda ao horário de funcionamento da Biblioteca 

Municipal Fernando Piteira Santos e Pólo da Boba, anteriormente estabelecido, tendo em conta a 

necessidade de ajustar aquele horário às necessidades reais daqueles equipamentos, sendo aprovado 

um horário excepcional, durante o mês de Agosto, para a Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos 

de 2ª a 6ª feira das 10h-18h e encerramento aos Sábado, e para o Pólo da Boba, todos os meses do ano 

de 2ª a 6ª feira das 10h-18h, com encerramento à hora de almoço e Sábados. – Horário de 

funcionamento da Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos e Pólo da Boba. 

 

Foi aprovada uma adenda ao contrato programa celebrado entre o Município da Amadora e o Instituto 

Português do Livro e das Bibliotecas, relativa à cláusula referente à duração do referido contrato 

programa. – Adenda ao Contrato Programa relativo à instalação da Biblioteca Municipal 

Fernando Piteira Santos. 

 

Na sequência da apreciação pública a que foi sujeito o Projecto de Regulamento das Bibliotecas 

Municipais, ao abrigo do artigo 118.º do Código de Procedimento Administrativo, foi aprovado submeter 

o mesmo à aprovação da Assembleia Municipal. - Projecto de Regulamento das Bibliotecas 

Municipais – Após Apreciação Pública. 

 

No âmbito da criação dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), pelo Decreto-Lei n.º 28/2008 de 

22 de Fevereiro, foi aprovado designar como representante da Câmara Municipal no Conselho da 

Comunidade, o respectivo Presidente, sendo este substituído, nas faltas e impedimentos, pelo Vereador 

com o pelouro da Saúde. – Conselho da Comunidade dos Agrupamentos de Centros de Saúde 

(ACES) – Designação de Representante. 

 

No âmbito do Concurso Público para execução das obras de qualificação do espaço público em 

substituição dos urbanizadores do Moinho do Guizo, na Damaia, foi aprovado o relatório final, com a 

adjudicação da obra, nomeado o coordenador de segurança em obra e ainda que nos casos de 

ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação, previstas no Código de Contratos 

Públicos, aquela se processe à proposta ordenada em lugar subsequente (s). - Concurso Público para 

Execução da Obra de Qualificação do Espaço Público em Substituição dos Urbanizadores do 

Moinho do Guizo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 8.ª alteração ao Orçamento Ordinário e às Grandes Opções 

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

Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano. 
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No âmbito do lançamento da empreitada para a execução das obras para a realização do Festival 

Internacional de Banda Desenhada, foi aprovado a nomeação do coordenador de segurança em obra. – 

Coordenador de Segurança em Obra. 

 

No âmbito do eixo prioritário relativo à modernização do parque escolar, foi aprovado o Ajuste Directo 

para a prestação de serviços de fiscalização da empreitada EB1 Venteira 1 e elaboração/execução da 

criação de salas de J.I., bem como os convites dirigidos a duas empresas, foi ainda aprovado o caderno 

de encargos e a designação do júri que conduzirá a realização das operações inerentes ao aludido 

procedimento. – Ajuste Directo para a Prestação de Serviços de Fiscalização da Empreitada EB1 

Venteira 1 e Elaboração/Execução da Criação de Salas de J.I.. 

 

No âmbito do eixo prioritário relativo à modernização do parque escolar, foi aprovado o Ajuste Directo 

de aquisição de serviços para a elaboração do projecto da E.B.1/J.I. da Atalaia, bem como os convites 

dirigidos a três empresas, foi ainda aprovado o caderno de encargos e a designação do júri que 

conduzirá a realização das operações inerentes ao aludido procedimento. - Ajuste Directo de 

Aquisição de Serviços para a Elaboração do Projecto da E.B.1/J.I. da Atalaia. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado declarar a extinção do Concurso Limitado sem 

Publicação de Anúncios para a empreitada de execução das obras de captação e racionalização do 

sistema de rega, atendendo a que não foram apresentadas propostas ao aludido procedimento, bem 

como libertar a verba referente ao mencionado procedimento concursal. - Concurso Limitado sem 

Publicação de Anúncios para a Empreitada de Execução das Obras de Captação e 

Racionalização do Sistema de Rega. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado dar continuidade à componente de apoio à família, no 

âmbito do Programa “Aprender & Brincar” e Actividades de Enriquecimento Curricular e aprovada a 

tabela de mensalidades da comparticipação do aludido programa no Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, foram ainda aprovadas as minutas das adendas aos protocolos de colaboração a celebrar entre o 

Município da Amadora, a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, a Associação Vencer – Casal Popular 

da Damaia e a Sociedade Filarmónica de Apoio Social e Recreio Artístico da Amadora – SFRAA, para a 

prossecução do aludido programa. – Programa “Aprender & Brincar”. 


