
 

 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 5 DE NOVEMBRO DE 201 4 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a redução de caução, requerida pelo titular do 

alvará de loteamento nº 1/97 e referente ao Processo nº 49-PL/96 – Redução de Caução 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou arquivar o requerimento efetuado por um munícipe, 

relativo a um pedido de indemnização, por não suprimento das irregularidades constantes no 

aludido requerimento – Arquivamento de Requerimento 

 

No âmbito dos concursos públicos para requalificação de espaços urbanos/zonas verdes 

2014/2015/2016, zonas norte e sul (empreitadas nºs 29/2014 e 31/2014), foram pela Câmara 

Municipal da Amadora aprovadas as minutas de contratos a celebrar com as entidades 

adjudicatárias – Minutas de Contratos 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a alteração de coordenador de segurança em 

obra, no contexto do concurso público para a construção da unidade residencial Moinhos da 

Funcheira – Alteração do Coordenador de Segurança em Obra 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora retificado o valor a comparticipar no processo Reabilita + 

com o nº 14/2013 – Programa Reabilita + - Retificação de Comparticipaç ão 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as comparticipações requeridas por seis administrações 

de condomínio, ao abrigo do Programa Reabilita + - Programa Reabilita + 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter à Assembleia Municipal, para 

competente autorização, o pedido de isenção do pagamento de taxas, requerido por um munícipe 

– Pedido de Isenção do Pagamento de Taxas 

 

No âmbito do projeto Linha Municipal de Saúde, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada 

a transferência da 2ª tranche de verba para a associação parceira neste projeto – Projeto Linha 

Municipal de Saúde - Transferência de Verba – 2ª Tr anche 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de verbas, no contexto das 2ªs visitas 

de estudo efetuadas pelas escolas do ensino pré- escolar e básico do 1º ciclo em autocarros das 

juntas de freguesia – Transferência de Verbas 

 

Para promover a continuidade do projeto Passa-a-Palavra, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovada a transferência de verba para a entidade parceira – Projeto Passa-a-Palavra 

Transferência de Verba 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar a transferência da 2ª tranche da verba 

para os agrupamentos de escolas que apresentaram candidaturas válidas ao Programa de Apoio 

aos Projetos Socioeducativos (PAPSE) – PAPSE – Transferência de Verba – 2ª Tranche 

 

No contexto do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’S), ano letivo 

2014/2015, foi pela Câmara Municipal deliberado aprovar o pagamento da 1ª tranche da verba, às 

juntas de freguesia e às entidades parceiras do programa – Programa de Atividades De 

Enriquecimento Curricular (AEC’S) – Ano Letivo 2014 /2015 – Transferência da 1ª Tranche 

de Verba 

 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de verba para as escolas envolvidas na XVI 

Mostra de Teatro das Escolas – Transferência de Verba 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a descentralização de verba, no âmbito do 

apoio para manutenção de equipamentos e promoção de atividades, nas escolas públicas do 1º 

ciclo do ensino básico e jardins-de-infância, respeitantes ao ano letivo 2014/2015 – 

Descentralização de Verba 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a descentralização da 1ª tranche de verba, para as 

IPSS gestoras das creches municipais, para o ano letivo 2014/2015 – Transferência de Verba – 

1ª Tranche 

 


