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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 
 

No âmbito do Programa de Acção “Zambujal Melhora”, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 
transferência de verba para “A Partilha” – Associação de Moradores do Bairro do Zambujal. – Programa 
de Acção “Zambujal Melhora”. 
 
Atendendo às alterações que se vêm verificando na Educação Municipal, nomeadamente com a 
assinatura do Contrato de Execução, entre o Município da Amadora e o Ministério da Educação, no âmbito 
de transferência de competências para os municípios em matéria de gestão do pessoal não docente das 
escolas, gerou-se a necessidade de intervir ao nível da oferta formativa. Neste sentido, foi pela Câmara 
Municipal da Amadora aprovada a transferência de verbas para o Centro de Formação da Associação de 
Escolas do Concelho da Amadora, para a formação de pessoal não docente. – Protocolo de 
Colaboração. 
 
Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Abate ao Património Móvel Municipal, de mesas e 
cadeiras que se encontram na Fábrica da Cultura, pela sua degradação e inviabilidade de reparação. – 
Abate de Mesas e Cadeiras. 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório Final, através do qual é adjudicado o Concurso 
Público para a empreitada “Reordenamento da Elias Garcia – Execução de Obras”. – Concurso Público 
para a empreitada “Reordenamento da Elias Garcia – Execução de Obras”. 
 
Integrado no Festival de Música Popular, o Prémio José Afonso/2010 pretende incentivar a criação 
musical de raiz portuguesa e animação turística e cultural da Cidade da Amadora. Neste sentido, foi pela 
Câmara Municipal da Amadora aprovada a composição do júri do prémio supra referido. – Prémio José 
Afonso/2010. 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou o pedido de isenção de taxas para a utilização do Auditório 
Municipal, requerido pela Associação dos Salões do Reino das Congregações Bairro Novo, Falagueira e 
Venda-nova. – Isenção de Pagamento de Taxas Municipais. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a transferência de verba para a Associação Centro de 
Ciência Viva da Amadora. – Associação Centro de Ciência Viva da Amadora. 
 


