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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARA DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir um apoio para a Associação Portuguesa de 

Deficientes da Amadora para a aquisição de uma viatura adaptada. – Associação Portuguesa de 

Deficientes – Apoio. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas algumas alterações à licença do Alvará de 

Loteamento n.º 2/01, e relativas ao Lote 28, sito na freguesia da Mina. – Alteração ao Alvará de 

Loteamento. 

 

No âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município da Amadora e a Santa Casa da 

Misericórdia da Amadora, referente ao desenvolvimento do Sistema Telefónico de Assistência 

Permanente, foi aprovado atribuir uma verba para a referenciada Instituição, permitindo dar 

continuidade ao mencionado sistema telefónico. – Protocolo de Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a adjudicação do Concurso Público para Reabilitação 

dos Edifícios n.ºs 3, 5, 7, 9 e 11, sitos na Rua das Minas, no Bairro do Zambujal, na freguesia da Buraca 

e nomeado o Coordenador de Segurança em Obra. – Concurso Público para Reabilitação dos 

Edifícios n.ºs 3, 5, 7, 9 e 11, sitos na Rua das Minas, no Bairro do Zambujal, na freguesia da 

Buraca. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas algumas alterações ao projecto de arquitectura 

relativo ao pedido de licenciamento da construção de um edifício destinado a habitação, comércio e 

estacionamento, sito na Rua de Angola/Jardim Romântico, na freguesia da Venteira, bem como algumas 

condicionantes ao referenciado projecto aprovadas através da deliberação de câmara de 21.05.03. – 

Alteração ao Projecto. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder à abertura de procedimentos concursais para 

recrutamento de assistentes operacionais, técnicos superiores, especialista de informática de grau 1 e 

assistente técnico em cumprindo com o disposto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 

3 de Setembro. – Procedimentos Concursais. 

 


