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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um Voto de Pesar, pelo falecimento da actriz Maria 

Dulce, tendo ainda sido aprovado considerar o seu nome no plano toponímico da cidade. - Voto de 

Pesar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a libertação de uma garantia bancária no âmbito do Proc. 64 - 

OPC/59 e 471 - OCP/66, bem como dar conhecimento deste facto à entidade bancária e ao respectivo 

requerente. – Libertação de Garantia Bancária. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado emitir uma licença especial, pelo período de seis meses, 

para a conclusão das obras de urbanização, no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 1/00. – Licença 

Especial. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o despacho proferido pela Senhora Vice-Presidente, através do 

qual aprovou o Coordenador de Segurança em Obra, no âmbito da Empreitada para a Execução das 

Obras para a Realização do Festival Internacional de Banda Desenhada. – Coordenador de Segurança 

em Obra – Ratificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o abate ao património móvel municipal, de duas 

viaturas por não ser economicamente viável a sua reparação. – Abate ao Património Móvel 

Municipal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o abate ao património móvel municipal, de um equipamento 

administrativo por não ser viável a sua reparação. – Abate ao Património Móvel Municipal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do Contrato - Programa de desenvolvimento 

desportivo a celebrar entre o Município da Amadora e a Federação Portuguesa de Xadrez, bem como 

atribuir à referida Federação uma verba, para proceder à realização do Campeonato Nacional Individual 

Absoluto de Xadrez Época de 2009/2010. O campeonato em causa será realizado na Residencial Jardim 

da Amadora, nos dias 4 a 12 de Setembro do corrente ano. – Contrato - Programa - Campeonato 

Nacional Individual Absoluto de Xadrez ´ 

Época de 2009/2010. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba para as Instituições e Associações 

envolvidas no Projecto de Animação nos Centros de Dia do Município – “Animocentro”, o projecto em 

causa tem como objectivo dar continuidade ao desenvolvimento de acções de dinamização nos Centros 

de Dia. - Projecto de Animação nos Centros de Dia do Município – “Animocentro”. 
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No âmbito do Contrato de Doação de Autocarros celebrado entre o Município da Amadora e as Juntas de 

Freguesia, foi aprovado atribuir uma verba para as Juntas de Freguesia para fazer face às visitas de 

estudo efectuadas, permitindo deste modo dinamizar as actividades complementares de acção educativa 

na educação pré-escolar e no ensino básico. – Visitas de Estudo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a realização do Programa “Recriar a Vida”, para o ano 

Lectivo de 2010/2011, bem como atribuir uma verba para as Instituições e Associações envolvidas no 

aludido Programa, o qual tem como objectivos ocupar os tempos livres da população maior, promover a 

comunicação interpessoal, combater o isolamento e solidão e promover a inter-ajuda e desenvolver 

novas aprendizagens. - Programa “Recriar a Vida”. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou aplicar uma pena disciplinar de suspensão a um funcionário 

desta Autarquia, a qual foi suspensa pelo período de um ano – Aplicação de Pena Disciplinar. 

 

No âmbito do apoio financeiro especial designado por SOLARH, solicitado por uma munícipe para a 

realização de obras de conservação, em imóvel sito na freguesia da Mina, a Câmara Municipal aprovou o 

Relatório Técnico, bem como o Orçamento da candidatura apresentada. – SOLARH. 

 

No âmbito da Empreitada de Execução das Obras para a Realização do Festival Internacional de Banda 

Desenhada, a Câmara Municipal da Amadora aprovou o Plano de Segurança e Saúde. – Plano de 

Segurança e Saúde. 

 

No âmbito do Concurso Público para a Intervenção no Edificado da Avenida Santos Mattos, na Amadora, 

foi aprovada a respectiva minuta contratual. – Concurso Público para a Intervenção no Edificado 

da Avenida Santos Mattos, na Amadora - Minuta Contratual. 

 

 


