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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Foi rectificado pela Câmara Municipal, um erro material constante da Proposta n.º19/2008, aprovada na 

Reunião de Câmara de 27 de Janeiro do corrente ano, no âmbito de um Despejo Administrativo do Fogo 

sito na Rua António José de Almeida, n.º19, 1.º D, na freguesia da Brandoa e relativo à identificação do 

arrendatário. – Rectificação da Proposta. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado alterar a minuta do Protocolo de Colaboração, a 

celebrar no âmbito do Programa Municipal de Empreendorismo Social-Amadora Empreende, no sentido 

de contemplar como parceiro a Fundação Calouste Gulbenkian no projecto Incubadora Quick. O referido 

Programa tem por objectivo central a identificação de ideias viáveis de negócio e a facilitação dos seus 

percursos concretizadores, tendo como resultante a criação de Empresas, Cooperativas ou projectos de 

carácter produtivo no âmbito do tecido associativo do Município, que promovam a capacidade 

concretizadora dos jovens e a mobilidade e a inclusão dos públicos em situação de fragilidade social. – 

Alteração ao Protocolo. 

 

No âmbito do Concurso Público para Requalificação Paisagística da Praceta e da Área Envolvente do 

Casal do Choupo, foi aprovado o respectivo Plano de Segurança e Saúde em obra para aquela 

empreitada. – Plano de Segurança e Saúde. 

 

Relativamente ao Concurso Público para a Requalificação dos Condes da Lousã “Quinta Grande da 

Damaia/Requalificação da Quinta de Recreio dos condes da Lousã” (Fase V), foi nomeado o coordenador 

de segurança em obra. – Coordenador de Segurança. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a realização da 11.ª Edição do Prémio Literário Orlando 

Gonçalves, bem como as respectivas normas do concurso, minuta do aviso público, calendário e custos 

inerentes à aludida iniciativa. – 11.ª Edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves. 

 

Relativamente ao XXIX Aniversário do Município, foi constituída uma Comissão Municipal, composta pelo 

Presidente da Câmara, o Vereador da Cultura e por um Vereador de cada força política representada na 

Câmara, e para a qual serão convidados o Presidente da Assembleia Municipal, um membro de cada 

força política representada naquele órgão Municipal e os Presidentes de Junta de Freguesia. Foi 

constituído ainda um grupo de trabalho que colaborará com a referida Comissão Municipal. – 

Comemorações do XXIX Aniversário do Município. 

 


