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REUNIÃO DE CÂMARA DE 4 DE MARÇO DE 2009 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Aprovado pela Câmara Municipal reduzir a garantia bancária, prestada pelo titular do Alvará de 

Loteamento n.º 1/04, por se encontrarem concluídas algumas das infra-estruturas do loteamento, sito 

na Av. Elias Garcia, na freguesia da Venteira. – Redução da Garantia Bancária. 

 

No âmbito de um processo disciplinar, foi pela Câmara Municipal autorizado que uma funcionária desta 

Autarquia proceda ao pagamento da pena de multa em prestações. – Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovado celebrar com a Agência Nacional de Compras Públicas, E.P.E, o 

Contrato de Adesão, permitindo a integração ao Sistema Nacional de Compras Públicas. – Contrato de 

Adesão. 

 

No âmbito da utilização dos pavilhões desportivos escolares pelo movimento associativo desportivo do 

Município da Amadora, no 1.º período do ano lectivo em curso, foi aprovada a transferência de uma 

verba para as Escolas E.B.2.3 de Alfornelos, Roque Gameiro, Miguel Torga e Pedro Orey da Cunha e 

Escolas Secundárias Fernando Namora e Seomara da Costa Primo. – Pavilhões Desportivos Escolares 

– Apoio. 

 

No âmbito do Programa de Apoio aos Projectos Sócio – Educativos do Município da Amadora, foi 

aprovado a atribuição de uma verba para os Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias, que 

apresentarem candidaturas ao aludido Programa. – Programa de Apoio aos Projectos Sócio – 

Educativos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo tripartido de colaboração a 

celebrar entre o Município, o CEQUAL – Centro de Formação para a Qualidade e as Associações que 

desenvolvem trabalho no Município, cujo objectivo do aludido instrumento jurídico é formar os agentes 

das associações para o serviço de apoio domiciliário, creche e centro de dia. – Protocolo de 

Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de um apoio para as Associações parceiras do 

Projecto Adrenalinas, cujo objectivo é a intervenção nos Bairros de Realojamento do Casal da Mira e 

Casal do Silva junto das crianças, jovens e idosos, trabalhando para a inserção social dos grupos em 

causa, através da dinamização de actividades diversificadas a decorrerem nos mencionados bairros e 

fora deles. – Projecto Adrenalinas. 
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Pela Câmara Municipal foi aprovado o Concurso Público com publicação no Jornal Oficial da União 

Europeia (JOUE) para a prestação de serviços no âmbito do programa das actividades de enriquecimento 

curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos), bem como foram aprovadas as respec-

tivas peças do concurso, respectivo custo, composição do júri, e ainda delegar no júri a competência 

para a realização da audiência prévia, submetendo o referenciado procedimento à autorização da 

Assembleia Municipal – Concurso Público com Publicação no Jornal Oficial da União Europeia 

(JOUE) para a prestação de serviços no âmbito do programa das actividades de 

enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos). 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a nomeação do coordenador de segurança em obra para a 

empreitada da Biblioteca Dr. Fernando Piteira Santos para a conclusão da obra e da empreitada de 

requalificação de espaços urbanos e zonas verdes da zona norte do Concelho. – Empreitada da 

Biblioteca Dr. Fernando Piteira Santos para a Conclusão da Obra e de Requalificação de 

Espaços Urbanos e Zonas Verdes da Zona Norte do Concelho – Coordenador de Segurança. 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovada a primeira renovação para a prestação de serviços de manutenção 

de diversas zonas verdes no Concelho da Amadora por Lotes (1, 2, e 3), e respectivas minutas de 

contratos, submetendo o referenciado procedimento à autorização da Assembleia Municipal. – Concurso 

Público Internacional para Manutenção de Diversas Zonas Verdes no Concelho da Amadora 

por Lotes – Renovação dos Contratos. 

 

Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, abater ao Património Móvel Municipal, equipamento 

informático e ceder o mesmo aos Bombeiros Voluntários da Amadora. – Abate de Equipamento 

Informático. 

 

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

administração do condomínio para a realização de obras de recuperação, sito na freguesia da Venteira, 

tendo a Câmara Municipal aprovado a sua comparticipação nas referidas obras. – RECRIPH. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a nova ficha de caracterização do edifício, no âmbito dos 

levantamentos do edificado, iniciados em 2006, com vista à majoração e minoração da taxa do Imposto 

Municipal sobre Imóveis. – Ficha de Caracterização do Edifício. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Protocolo de Colaboração, a celebrar entre o 

Município da Amadora e a AQK – Associação Quórum Cultural, cujo objectivo é a dinamização e 

divulgação da dança contemporânea no Município. – Protocolo de Colaboração. 

 

No âmbito das comemorações do XXXV Aniversário do 25 de Abril, foi aprovado o respectivo programa, 

bem como os custos das iniciativas a realizar nas referidas comemorações. – Comemorações do XXXV 

do 25 de Abril. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir o nome de Stella Piteira Santos a uma artéria 

do Município, em homenagem à grande figura da história da resistência e das mulheres portuguesas no 

Século XX. – Toponímia. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do protocolo quadripartido de colaboração, a celebrar 

entre o Instituto do Desporto de Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol, o Município da Amadora e 

a Associação de Futebol de Lisboa, permitindo a instalação e cooperação entre as partes outorgantes do  

aludido instrumento jurídico, na gestão e utilização dos Minis Campos Desportivos, na freguesia da 

Buraca. – Protocolo de Colaboração. 


