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No âmbito do Projecto de Apoio Domiciliário (SAD) e no sentido de possibilitar a 

cobertura de apoio alimentar aos fins-de-semana e feriados aos idosos e/ou 

dependentes beneficiários, foi aprovado conceder um apoio financeiro às 

Instituições envolvidas no projecto AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos e 

correspondente aos meses de Outubro a Dezembro de 2010 e Janeiro e Fevereiro 

de 2011. – Amasénior – Apoio Alimentar a Idosos 

 

Aprovada, as alterações aos documentos previsionais de gestão do ano 2010 e 

constantes da 13.ª Modificação. - Grandes Opções do Plano e Orçamento 

Ordinário de 2010 – 13.ª Modificação 

 

Na sequência da implementação do Sistema telefónico de Assistência Permanente 

(STAPA), o qual visa responder a situações de emergência e assistência rápida a 

pessoas que se encontram em situação de isolamento e que não disponham de 

meios económicos suficientes para a contratação deste tipo de serviços, 

nomeadamente ao nível da população idosa, foi aprovado atribuir um apoio 

financeiro à Santa Casa da Misericórdia da Amadora, entidade parceira do referido 

projecto. - Sistema Telefónico de Assistência Permanente no Município 

 

Tendo em conta o Projecto “Mobilidade e Acessibilidade – Amadora uma Cidade 

para Todos”, o qual tem por objectivo proporcionar uma melhor qualidade de vida 

aos residentes, designadamente à população com dificuldade de mobilidade ou com 

mobilidade reduzida, através da eliminação de barreiras ou de realização de obras 

de adaptação e no âmbito do Protocolo celebrado, foi aprovado atribuir um apoio 

financeiro à Santa Casa da Misericórdia da Amadora, entidade responsável pelo 

projecto e referente à execução daqueles serviços durante o ano 2011. – Projecto 

“Mobilidade e Acessibilidade – Amadora uma Cidade para Todos” 

 

Considerando o sucesso alcançado ao longo de 35 edições da Corrida de S. 

Silvestre da Amadora, iniciativa reconhecida internacionalmente pelo IAAF, e no 

sentido da realização da 36.ª Edição daquela iniciativa, a ter lugar no final do 
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corrente ano, foi aprovado o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar com o Desportivo Operário do Rangel, bem como atribuir um apoio 

financeiro necessário à realização daquela iniciativa. - XXXVI Corrida São 

Silvestre da Amadora/2010 

 

Na sequência do protocolo assinado entre o Município, a Fundação Benfica e a 

Associação de Jovens Promotores da Amadora Saudável, no âmbito do Projecto 

Healthy And Wealthy Together – Developing Common European Modules On 

Migrants Healt And Poverty, em que se prevê a criação de um Grupo de Suporte 

Local (GSL) foi aprovado atribuir um apoio financeiro para os referidos parceiros 

com vista à dinamização do citado Grupo de Suporte Local. - Projecto Healthy 

And Wealthy Together – Developing Common European Modules On 

Migrants Healt And Poverty 

 

Tendo sido lançado procedimento, através foi concurso público, para a reabilitação 

funcional e conservação do edificado municipal (multifamiliar e comércio), sito na 

Av. D. José I, n.º 65, freguesia da Reboleira, foi aprovado adjudicar a referida obra 

ao concorrente “Egonmater, Construção S.A” e nomear o coordenador de segurança 

em obra. - Concurso Público “Reabilitação e Conservação de Edifício 

Municipal” – Adjudicação 

 

Aprovado proceder à renovação do contrato para a prestação de serviços de 

limpeza à empresa Conforlimpa (Tejo) – Limpezas Industriais, SA., pelo período de 

12 meses, com inicio a 1 de Janeiro de 2011, bem como aprovar a respectiva 

minuta do contrato. - Concurso Público Internacional para Prestação de 

Serviços de Limpeza em Diversas Instalações Municipais - Renovação 

 

Considerando a realização da 20.ª Venda de Natal, a ter lugar no Parque Delfim 

Guimarães, de 1 a 24 de Dezembro, e a existência de Associações de apoio à 

deficiência que manifestaram interesse em participar naquela iniciativa, permitindo-

lhes associarem-se às venda solidárias, na época natalícia, através dos produtos 

por elas produzidos, foi aprovado atribuir um apoio financeiro de forma a auxiliar 

na aquisição de 2 espaços expositivos no local da referida iniciativa. - 20.ª Venda 

de Natal - Participação das Associações de Apoio à Deficiência 
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Aprovado atribuir um apoio financeiro destinado a auxiliar jovens empreendedores 

na realização de obras de preparação, adaptação e recuperação das lojas cedidas 

em contrato de comodato e no âmbito do Programa Amadora Empreende - 

Programa Amadora Empreende – Apoio 

 

No âmbito do Projecto de Teatro nas Escolas do Município, o qual visa incentivar a 

pratica do teatro nas escolas, como factor de dinamização da vida escolar, foi 

aprovado atribuir um apoio financeiro para as escolas envolvidas no referido 

projecto. - XII Mostra de Teatro das Escolas 

 

Tendo em conta a realização da XXV Edição do Torneio “Cidade da Amadora”, em 

Atletismo, foi aprovado o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar com as Associações Desportivas que participaram na citada iniciativa. - 

Torneio “Cidade da Amadora” em Atletismo - 2010 

 

Tendo sido celebrado protocolo entre o Município, o Alto Comissariado para a 

Imigração e Diálogo Intercultural, I.P. e a Associação de Moradores do Bairro do 

Zambujal “A Partilha”, e na sequência do aditamento ao mesmo para continuidade 

do projecto em causa foi aprovado atribuir a verba correspondente à 

comparticipação do Município no tocante ao mediador municipal que intervêm no 

Projecto Piloto Mediadores Municipais do Acidi e referente ao mês de Janeiro de 

2011. - Projecto-Piloto Mediadores Municipais 

 

Na sequência da adjudicação dos Concursos Públicos para as Empreitadas de 

Reposição de Pavimentos 2010-2011-2012, Zona Norte e Zona Sul, foram 

aprovadas as respectivas minutas dos contratos a celebrar com as empresas 

adjudicatárias. – Concurso Público para “Reposição de Pavimentos - Zona 

Norte e Zona Sul - 2010/2011/2012 

 

Aprovado revogar as deliberações relativas à cedência de uma parcela de terreno, 

no regime de direito de superfície, em subsolo à Associação de Moradores de 

Alfragide Norte (AMAN), para a construção de um parque de estacionamento 

subterrâneo de uso residencial, em virtude da desistência da realização daquela 

obra por parte da Associação. – Cedência de Terreno, em Regime de Direito de 

Superfície à AMAN - Revogação 
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No âmbito do projecto de arquitectura aprovado e relativo ao pedido de 

licenciamento da construção de um edifício de habitação, comércio e 

estacionamento sito na Rua de Angola/Jardim Romântico, freguesia da Venteira, foi 

aprovado a redução da garantia bancária prestada pelo requerente para a 

realização dos projectos de infra-estruturas urbanísticas (arruamentos e espaços 

verdes) em virtude de se encontrarem concluídas algumas daquelas obras. - Proc. 

115-PO/98 - LIDL & CIA – Redução de Garantia Bancária 

 

Na sequência da abertura de concursos públicos para execução das obras de 

requalificação de espaços urbanos/zonas verdes relativos aos anos 2010 a 2012, 

nas zonas Norte e Sul do Município, foram aprovadas as respectivas adjudicações e 

nomeado o respectivo coordenador de segurança em obra. - Concursos Públicos 

de Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2010/2011/2012 - 

Zona Norte e Zona Sul – Adjudicação 

 

Aprovado proceder à abertura do Concurso Público Internacional para Manutenção 

de Diversas Zonas Verdes no Município, bem como as peças do referido 

procedimento, a composição do respectivo Júri e a delegação no mesmo de 

algumas competências. – Concurso Público Internacional para Manutenção de 

Diversas Zonas Verdes – Abertura 

 

Atendendo ao pedido efectuado pela CERCIAMA - Cooperativa de Educação e 

Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Amadora – C.R.L., relativo ao não 

pagamento de taxas pela utilização de um espaço municipal para a realização de 

uma iniciativa teatral, a ter lugar em Janeiro de 2011, foi aprovado solicitar à 

Assembleia Municipal a isenção do pagamento da taxa correspondente, tendo em 

conta a natureza da entidade em causa, a qual sendo uma instituição de 

solidariedade social sem fins lucrativos, desempenha manifesta actividade de 

interesse público no Município. - Isenção de Pagamento de Taxas 

 


