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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

No âmbito do pedido de licenciamento de operação de loteamento e obras de urbanização, a realizar na 

Avenida Dr. Fernando Piteira Santos, na freguesia de São Brás, foi aprovado submeter a discussão 

pública, o aludido pedido de licenciamento, por um período de 30 dias, nos termos e ao abrigo do Artigo 

22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. – Discussão Pública. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado a transferência de uma verba para a Fundação AFID 

Diferença, SFRAA e Santa Casa da Misericórdia da Amadora, Instituições envolvidas no Projeto 

Amasénior – Apoio Alimentar a Idosos, para assegurar o funcionamento do projeto nos meses de maio e 

junho de 2013. O projeto em causa, permite dar um apoio alimentar aos fins-de-semana e feriados para 

pessoas idosas e/ou dependentes já beneficiários de uma resposta social (SAD ou Centro de Dia). – 

Projeto Amasénior – Apoio Alimentar a Idosos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para a Fundação AFID Diferença, 

SFRAA – Quinta de São Miguel e Santa Casa da Misericórdia da Amadora, Instituições envolvidas no 

Projeto SAD para Todos e referente aos meses de fevereiro a julho de 2013. O projeto em causa, tem 

como objetivo responder a situações urgentes de pessoas dependentes, que não tenham resposta 

imediata em Instituições que prestam serviço de Apoio Domiciliário numa lógica de complementaridade. 

– Projeto SAD para Todos. 

 

No âmbito do Concurso Público para a Empreitada n.º 8/2013, designada por “Reposição de Pavimentos 

Diversos”, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a respetiva minuta contratual, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos. – Minuta de Contrato. 

 

Relativamente a um pedido efetuado pelos requerentes, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado 

emitir parecer favorável, à ampliação do número de compartes de um prédio rústico, sito na freguesia 

da Mina. – Parecer Favorável. 

 

A Câmara Municipal da Amadora autorizou o pagamento de uma verba para a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários da Amadora, para a aquisição do equipamento de proteção individual, 

considerando que se torna necessário modernizar o material de proteção individual do corpo dos 

Bombeiros Voluntários da Amadora, na área de apoio ao Serviço Municipal de Proteção Civil da Amadora, 

na manutenção de segurança de pessoas e bens de forma a privilegiar todas as normas de segurança, 

nomeadamente em situações de combate a incêndios. - Bombeiros Voluntários da Amadora. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado as Normas de Concurso, Minuta do Aviso Público e o 

Calendário da 16.ª Edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves, bem como os custos inerentes à 

realização da aludida iniciativa. – 16.ª Edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Acordo Tripartido, a celebrar entre a Secretaria de 

Estado da Cultura, através da Direção Geral das Artes, o Município da Amadora e a Associação Cultural 

Teatro dos Aloés, no âmbito da promoção e consolidação da atividade teatral e relativa ao ano de 2013. 

– Acordo Tripartido. 

 

No âmbito das Comemorações do XXXIV Aniversário do Município, foi aprovado a constituição de uma 

Comissão Municipal, composta pelo Presidente da Câmara, o Vereador do Pelouro da Cultura e por um 

Vereador de cada força política representada na Câmara Municipal, para a qual serão ainda convidados a 

participar o Presidente da Assembleia Municipal, um membro de cada força política representada 

naquele Órgão Municipal e os Presidentes de Junta de Freguesia. Foi ainda aprovado um Grupo de 

Trabalho que colaborará com a aludida Comissão. - XXXIV Aniversário do Município. 


