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REUNIÃO DE CÂMARA DE 4 DE NOVEMBRO DE 2009 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram designados os representantes do Município da Amadora na 

Assembleia Intermunicipal da Associação ALÔ – Digital. – Associação ALÔ-Digital – Representantes. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram designados os representantes do Município da Amadora para a 

Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da Amadora, E.M.. – Escola Intercultural das 

Profissões e do Desporto da Amadora, E.M.. 

 

A Câmara Municipal aprovou a minuta do Protocolo de Colaboração, a celebrar entre o Município da 

Amadora e a Fundação Benfica, no âmbito do Projecto-piloto “Radial de Operações”, o qual tem por 

objecto a criação e desenvolvimento de planos e estratégias da comunicação, que visam contribuir para 

o aperfeiçoamento e mudança de comportamentos, estilos de vida e culturas, corrigindo atitudes para 

uma melhor prevenção da saúde e melhoria das condições de saúde do grupo alvo, a saber, as crianças 

e jovens em risco. – Protocolo de Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do Protocolo de Colaboração, a celebrar entre 

o Município da Amadora e a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, o qual tem 

como objectivo a avaliação de um programa de prevenção do suicídio. – Protocolo de Colaboração. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora delegar no Presidente da Câmara, com faculdade de 

subdelegar, as competências contempladas no âmbito do quadro de transferência de competências para 

o município, em matéria de educação. – Delegação de Competências em Matéria de Educação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a alteração da minuta do Protocolo de Colaboração a 

celebrar entre o Município da Amadora e o Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios do 

Ministério da Justiça, permitindo o desenvolvimento do Sistema de Mediação Familiar e criação do 

Sistema de Mediação Laboral e Penal. – Protocolo de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a alteração à minuta do contrato, no âmbito do Concurso 

Público para a Reposição de Pavimentos 2008/2009 na Zona Centro. – Alteração ao Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder à abertura do procedimento concursal para 

recrutamento de assistente operacional, cumprindo com o disposto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei 

n.º 209/2009, de 3 de Setembro. – Procedimento Concursal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou aceitar a doação efectuada por uma empresa, de uma viatura 

pesada equipada com grua enquadrada com autocompactador, a qual está apta a integrar o património 

do Município. – Doação. 


