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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município da Amadora e o Instituto da Droga e da Toxicodependência, IP, o referenciado protocolo tem 

por objecto a criação e o funcionamento de uma Unidade Móvel do Programa de Substituição de Baixo 

Limiar que preconiza uma intervenção de proximidade no âmbito da prevenção, redução de riscos e 

minimização de danos, tratamento e reinserção na área das toxicodependências. – Protocolo de 

Colaboração. 

 

No âmbito do Prémio José Afonso, inserido no Festival de Música Popular Portuguesa, e tendo como 

objectivo homenagear José Afonso, incentivando a criação musical de raiz portuguesa e animação 

turística e cultural da Cidade da Amadora, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a 

composição do júri do aludido prémio para o ano de 2009, o qual será integrado pelo Sr. Presidente ou 

em quem ele delegar, e pelos seguintes membros, a saber, António Vitorino d´Almeida, Olga Prats, 

Carlos Pinto Coelho e Vanda Santos. – Prémio José Afonso 2009. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alteração ao contrato de empreitada, no âmbito do 

Concurso Público para Requalificação de Espaços Urbanos e Zonas Verdes, na Zona Norte do Concelho, 

decorrente do novo planeamento de execução da referenciada empreitada. – Contrato de Empreitada 

– Alteração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alteração ao contrato de empreitada, no âmbito do 

Concurso Público para Requalificação de Espaços Urbanos e Zonas Verdes, na Zona Sul do Concelho, 

decorrente do novo planeamento de execução da referenciada empreitada. – Contrato de Empreitada 

– Alteração. 

 

No âmbito do Projecto AmaSénior – Apoio Alimentar, foi aprovado atribuir um apoio para as Instituições 

envolvidas no aludido projecto, pretendendo dar resposta ao nível do fornecimento de refeições aos fins- 

de-semana e feriados, a pessoas idosas e/ou dependentes que se encontram em situação de 

dependência e isolamento social, por forma a garantir alimentação equilibrada e bem estar nas suas 

habitações. – Projecto AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos. 

 

Aprovada a realização das Comemorações da População Maior, respectivo programa de actividades para 

a Comemoração do Dia Internacional das Pessoas Idosas, bem como atribuir uma verba à Associação 

Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos da Amadora, entidade responsável pela gestão da 

iniciativa. – Comemoração da População Maior. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder a alterações dos posicionamentos 

remuneratórios, na categoria, por opção gestionária, ao abrigo do artigo 46.º da Lei n.º 12-A/2008, de 

27 de Fevereiro. – Posicionamentos Remuneratórios. 

 

 

 

 

 

 


