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A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para a Santa Casa da 

Misericórdia da Amadora, no âmbito do Apoio à Construção de Equipamentos Sociais. A aludida 

transferência de verba permitirá dar início ao funcionamento da Unidade de Cuidados Continuados de 

Longa Duração, a qual está situada na freguesia da Buraca. – Santa Casa da Misericórdia da 

Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Projecto de Regulamento do Programa de Apoio ao 

Movimento Associativo (PAMA), bem como submeter o referido Projecto de Regulamento à Assembleia 

Municipal para a respectiva aprovação. – Projecto de Regulamento do Programa de Apoio ao 

Movimento Associativo (PAMA). 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a representação nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de 

Escolas e Escolas Secundárias, dos Técnicos do Departamento de Educação e Desenvolvimento 

Sociocultural (DEDS/DIE), o aludido Conselho tem como objectivo aprovar as regras fundamentais de 

funcionamento da Escola, aprovar decisões estratégicas e de planeamento, e acompanhar a sua 

concretização. - Conselhos Gerais – Representação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o abate ao Património Móvel Municipal, de diverso 

material escolar e doar o mesmo à Associação de Pais e Amigos das Crianças da Freguesia da Mina 

(Centro de Infância de Carenque). – Abate de Equipamento Escolar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o abate ao Património Móvel Municipal, de diverso material 

escolar e doar o mesmo à Associação dos Amigos dos Animais e do Ambiente da Amadora (AMIAMA). – 

Abate de Equipamento Escolar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta do Protocolo a celebrar entre o Município da 

Amadora e a Estradas de Portugal S.A, através daquele instrumento jurídico foi estabelecido os termos e 

condições de utilização dos terrenos incluídos na integração paisagística, actualmente em curso e levada 

a efeito pela E.P., decorrentes da expropriação para a construção do IC17/CRIL e IC16, e dentro dos 

limites do concelho da Amadora. – Minuta de Protocolo. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado deferir os pedidos de autorização de utilização e de 

emissão de licença de exploração de um posto de abastecimento de combustíveis, sito na Rua Gonçalves 

Ramos, na Freguesia da Venteira. – Autorização de Utilização – Licença de Exploração. 

 

No âmbito do Concurso Público para a Empreitada de Reposição de Pavimentos para os anos 2010, 2011 

e 2012 na Zona Centro, foi aprovado a alteração da repartição de encargos e a minuta de adenda ao 

contrato inicial. – Minuta de Adenda. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alteração da repartição de encargos e a minuta de 

adenda ao contrato inicial, no âmbito do Concurso Público para a Empreitada de Sinalização Horizontal 

nos anos 2010, 2011 e 2012, na Zona Sul. – Minuta de Adenda. 

 

No âmbito do Concurso Público para a Empreitada de Sinalização Horizontal para os anos 2010, 2011 e 

2012 na Zona Norte, foi aprovado a alteração da repartição de encargos e a minuta de adenda ao 

contrato inicial. – Minuta de Adenda. 

 

No âmbito do protocolo celebrado entre a Câmara Municipal da Amadora e a Associação Comercial e 

Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora, foi aprovado conceder um apoio financeiro aquela 

Associação com vista à implementação da iluminação de Natal para o corrente ano. – Iluminação de 

Natal. 

 

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

administrador do imóvel, para a realização de obras de recuperação, sito na Avenida Pedro Álvares 

Cabral, n.º 2, na freguesia da Mina, tendo a Câmara Municipal da Amadora aprovado a sua 

comparticipação nas referidas obras. – RECRIPH – Processo 3/11. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o valor de cada cartão, a cobrar aos utilizadores das 

Bibliotecas Municipais pela utilização das máquinas multifunções, permitindo deste modo aos leitores o 

acesso às máquinas de fotocópias. – Bibliotecas Municipais. 

 


