Câmara Municipal da Amadora
REUNIÃO DE CÂMARA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010
RESUMO DE DELIBERAÇÕES

A Câmara Municipal deliberou atribuir uma verba aos agrupamentos José Cardoso
Pires e Roque Gameiro, cujas escolas foram apoiadas pela candidatura apresentada
no âmbito da Rede Nacional de Bibliotecas Escolares. - Rede Nacional Bibliotecas
Escolares – Agrupamentos de Escolas

No âmbito do Programa de Apoio aos Projectos Sócio Educativos do Município da
Amadora, foi aprovado, atribuir uma verba para os Agrupamentos de Escolas e
Escolas Secundárias, que apresentaram candidatura ao aludido Programa. Programa

de
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aos
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Sócio-Educativos

–

Ano

Lectivo

2010/2011

Encontrando-se para breve a realização da 36.ª Edição da Corrida São Silvestre da
Amadora, no âmbito da qual se pretende homenagear o atleta Carlos Cabral, a
Câmara Municipal deliberou associar-se ao evento, participando na referida
homenagem. – 36.ª Corrida São Silvestre da Amadora/2010 – Homenagem

Foi aprovado o projecto de regulamento e Plano de Implementação da Iniciativa
“Melhor Casa”, inserido no Programa de Acção “Zambujal Melhora!”, bem como
submeter aquele regulamento à aprovação da Assembleia Municipal da Amadora. Programa de Acção “Zambujal Melhora” – Regulamento do Concurso
“Melhor Casa”

A Câmara Municipal aprovou um aditamento ao Protocolo de Parceria, celebrado
com a Associação “A Partilha”, no âmbito do Programa de Acção “Zambujal
Melhora!”, tendo em conta a necessidade de alargar a intervenção inicial a todo o
edificado municipal do bairro do Zambujal. – Programa de Acção “Zambujal
Melhora” – Aditamento ao Protocolo de Parceria com a Associação “A
Partilha”

Aprovado proceder ao abate de diversos equipamentos existentes na Fábrica da
Cultura, que se encontram em mau estado de conservação e obsoleto, e cuja
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reparação não é viável, bem como o abate de uma viatura adquirida por ocupação,
após removida e não reclamada, procedendo à doação da mesma à Associação dos
Bombeiros Voluntários da Amadora. - Abate ao Património Móvel Municipal

No âmbito do Concurso Público para a realização da empreitada “Polidesportivo da
Cova da Moura – superfície Tensada, foi aprovado o relatório final elaborado pelo
júri e adjudicado o referido procedimento, bem como nomeado o coordenador de
segurança em obra. - Concurso Público para a Empreitada do “Polidesportivo
da Cova da Moura – Superfície Tensada” – Adjudicação

Na sequência da adjudicação dos Concursos Públicos para “Execução/Beneficiação
da Rede de Iluminação Pública em Diversos Arruamentos nas Zonas Norte e Sul
para os anos 2010 a 2013, foram aprovadas as respectivas minutas dos contratos.
- Concursos Públicos para “Execução/Beneficiação da Rede de Iluminação
Pública em Diversos Arruamentos - Zonas Norte e Sul - Minutas de
Contrato

Após a adjudicação dos Concursos Públicos para “Execução de Sinalização
Horizontal na Zona Norte e Sul para os anos 2010 a 2013, foram aprovadas as
respectivas minutas dos contratos. - Concursos Públicos para Empreitada de
Sinalização Horizontal 2010/2011/2012 – Zona Norte e Sul - Minutas de
Contrato

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder à abertura de diversos
procedimentos concursais em regime de contrato em funções públicas, por tempo
indeterminado, de um Técnico Superior, três Encarregados Operacionais e seis
Assistentes Operacionais, ao abrigo do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º
209/2009, de 3 de Setembro. - Procedimentos Concursais

A Câmara Municipal da Amadora aprovou comparticipar, com uma verba, para a
realização das obras de um imóvel, sito na Praceta Miguel Bombarda, n.º 26, na
freguesia da Mina, Amadora, as quais se revelam necessárias e indispensáveis na
recuperação dos imóveis arrendados, no município da Amadora, no âmbito do
Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados
(RECRIA). – Recria - Processo 2/10
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Na sequência de apreciação pública, deliberou a Câmara Municipal da Amadora
submeter à aprovação da Assembleia Municipal, o Projecto de Regulamento
Municipal Sobre a Instalação e Funcionamento de Recintos de Espectáculos e
Divertimentos Públicos, de Recintos Itinerantes e Recintos Improvisados. –
Projecto de Regulamento Municipal Sobre a Instalação e Funcionamento de
Recintos de Espectáculos e Divertimentos Públicos, de Recintos Itinerantes
e Recintos Improvisados

No âmbito do Concurso Público para Reposição de Pavimentos, para os anos 2010 a
2012, na Zona Centro, foi aprovado o relatório final elaborado pelo júri e
adjudicado o referido procedimento, bem como nomeado o coordenador de
segurança em obra. - Concurso Público para “Reposição de Pavimentos
2010/2011/2012 na Zona Centro” – Adjudicação

No seguimento da adjudicação do Concurso Público para a empreitada de Muros de
Suporte na Via Pública – Execução de Obras de Consolidação, foi aprovada a
respectiva minuta do contrato. - Concurso Público para a Empreitada de Muros
de Suporte na Via Pública – Execução de Obras de Consolidação - Minuta
de Contrato

