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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 11ª alteração ao Orçamento Ordinário e às Grandes Opções 

do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) do ano de 2009. 

Foi ainda aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a 11ª Modificação ao Plano de Actividades 

Municipais (anos seguintes) referente a despesas para anos seguintes de alguns projectos a submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal. – Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano – 

Modificação às Grandes Opções do Plano (Anos Seguintes). 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do contrato no âmbito do Ajuste Directo para 

a Execução da EB 1 Venteira, Elaboração e Execução da Obra de Criação de Três Salas de J.I. – Minuta 

do Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi apreciada a 2.ª alteração ao Regulamento de Utilização do 

Complexo Desportivo Municipal Monte da Galega, após discussão pública, e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a referenciada alteração do aludido Regulamento. - Regulamento de Utilização 

do Complexo Desportivo Municipal Monte da Galega. – Alteração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou dar continuidade ao Programa de Apoio aos Projectos Sócio - 

Educativos para o Ano Lectivo de 2009/2010, tendo igualmente sido aprovado a reestruturação e 

alteração de formulários ao mencionado programa, o qual tem como objectivo desenvolver a formação 

global das crianças e jovens, em condições de igualdade de oportunidades no que concerne aos 

Projectos de Escola, no desenvolvimento de novos ambientes de aprendizagem, permitindo uma 

aprendizagem activa e participativa, onde a componente social constitui um instrumento fundamental no 

processo, na medida em que permite a troca de ideias e experiências facilitadoras da produção de 

conhecimentos. – Programa de Apoio aos Projectos Sócio - Educativos para o Ano Lectivo de 

2009/2010. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a transferência de uma verba para a “Partilha” 

Associação de Moradores do Bairro do Zambujal, no âmbito do Projecto Piloto Mediadores Municipais do 

Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, IP (ACIDI) – comparticipação no vencimento 

de Mediador Municipal, tendo o referenciado projecto como objectivo primordial, incentivar iniciativas da 

sociedade civil, que visam melhorar o aceso das comunidades ciganas a serviços e equipamentos locais, 

e promover a comunicação entre a comunidade cigana e a comunidade envolvente, com vista à 

prevenção e gestão de conflitos. – Projecto Piloto de Mediadores Municipais do Alto Comissariado 

para a Imigração e Diálogo Intercultural, IP. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de uma conta bancária exclusiva e específica para 

registo dos movimentos financeiros, no âmbito do Programa Zambujal Melhora. – Abertura de Conta. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para a “Partilha” Associação de 

Moradores do Bairro do Zambujal, permitindo o desenvolvimento do trabalho, preconizado no âmbito do 

Plano de Acção Zambujal Melhora. – Plano de Acção Zambujal Melhora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de uma conta bancária exclusiva e específica para 

registo dos movimentos financeiros, no âmbito do Projecto Healthy and Wealthy Together, no 

desenvolvimento de módulos europeus comuns relativos à pobreza e à saúde dos imigrantes. – 

Abertura de Conta. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir um apoio para o Agrupamento de Escolas da 

Damaia e do Agrupamento de Escola Roque Gameiro, permitindo aos agrupamentos em causa executar 

obras de beneficiação. – Agrupamentos de Escolas. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, aprovou a atribuição de uma verba para os Bombeiros Voluntários da 

Amadora, permitindo apoiar os custos inerentes à pintura do exterior do edifício do Quartel dos 

Bombeiros Voluntários da Amadora. – Bombeiros Voluntários da Amadora. 


