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REUNIÃO DE CÂMARA DE 16 DE JUNHO DE 2010 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a Adesão do Município à Central de Compras 

Electrónicas da Área Metropolitana de Lisboa, bem como dar conhecimento à Assembleia Municipal, da 

mencionada Adesão. - Central de Compras Electrónicas (CCE-AML) – Adesão. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a aquisição de um fogo, para realojamento de famílias, 

que estando abrangidas pelo Programa Especial de Realojamento (PER), não tenham beneficiado de 

realojamento, ao abrigo do Protocolo da CRIL inicialmente celebrado. – Aquisição de um Fogo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Contrato-Programa a celebrar entre o Município 

da Amadora e a Associação Centro de Ciência Viva da Amadora, bem como a transferência de uma verba 

para apoio ao seu funcionamento. A referida Associação tem como objecto o exercício da divulgação 

científica e tecnológica, mediante a promoção de acções de desenvolvimento da cultura científica e 

tecnológica, junto da comunidade juvenil. – Contrato-Programa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 6.ª alteração ao Orçamento Ordinário e às Grandes Opções 

do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) do ano 2010. – 

Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o abate ao património móvel municipal de um aparelho 

de ar condicionado e de mobiliário, considerando que o referido património não pode ser sujeito a 

reparação. – Abate ao Património Móvel Municipal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou dar continuidade à componente de Apoio à Família, no âmbito 

do Programa “Aprender & Brincar”, e aprovada a tabela de mensalidades da comparticipação das 

famílias, no âmbito do aludido programa, e no que ao Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico diz 

respeito. Foi ainda aprovada a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município da 

Amadora e as Entidades Gestoras do mencionado Programa. – Programa Aprender & Brincar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba para a Fundação AFID 

Diferença, para a realização dos trabalhos necessários a dotar as instalações da Creche Municipal da 

Venteira de melhores condições e mais valências, estando previsto que a referida valência abra em 

Setembro do ano em curso. – AFID – Associação Nacional de Famílias para a Integração da 

Pessoa Deficiente. 

 

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

Município da Amadora e as Entidades Gestoras do Programa de Generalização de Ensino do Inglês do 1.º  



 

Câmara Municipal da Amadora 

 

 

ao 4.º ano e de outras Actividades de Enriquecimento Curricular, permitindo a implementação do aludido 

programa. – Protocolo de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo a celebrar entre o Município da Amadora e o Radial Skate Clube, o qual visa definir as condi- 

ções em que o Município da Amadora se dispõe a apoiar a implementação, organização e realização de 

um conjunto de actividades e competições a realizar no Ski Skate Amadora Parque pela Radial Skate 

Clube. Foi ainda aprovado transferir uma verba para o referido Clube, para fazer face às despesas com a 

organização das actividades, a saber, Final do Circuito Nacional de Skate, Ski Weekeend, Campeonato 

Nacional de Snowboard, em Slop Style, Amadora Extreme Cup, Campeonato Ibérico de Snowboard e 

BMX Freestyle Jam Session. – Contrato-Programa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir uma verba para o Agrupamento de Escolas 

Cardoso Lopes, para a eleição do melhor stand – AmadoraEduca 2010 e com vista ao apetrechamento 

das escolas com material adequado ao desenvolvimento das suas actividades. – AmadoraEduca. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta de alteração ao Contrato de Comodato 

celebrado entre o Município da Amadora e o Radical Skate Clube, a referenciada alteração prende-se 

com a necessidade de adaptar o referido instrumento jurídico às necessidades verificadas ao nível da 

realização de eventos e competições no local. – Contrato de Comodato – Alteração. 

 

No âmbito do processo de licenciamento de obras de edificação - ampliação n.º 2172/10-AL, foi pela 

Câmara Municipal da Amadora aprovado o projecto de arquitectura. – Projecto de Arquitectura. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Plano de Segurança e Saúde, no âmbito do Concurso Público 

para o Mercado da Reboleira, para a Execução de Obras de Remodelação. – Plano de Segurança e 

Saúde. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de Concurso Público para a empreitada de 

Conservação e Beneficiação do Parque Escolar Municipal – Drenagens, autorizando a respectiva despesa. 

Foi aprovado o Programa e o Caderno de Encargos do aludido procedimento concursal, designado o Júri 

que conduzirá a realização das operações inerentes ao referido procedimento concursal e ainda delegar 

no mesmo Júri, nos termos do n.º 1 do artigo 109.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 69.º, as 

competências previstas no n.º 3 do artigo 50.º, no n.º 5 do artigo 61.º e n.º 4 do artigo 64.º, todos do 

Código dos Contratos Públicos, e ainda, a competência prevista no n.º 2 do artigo 11.º, do mencionado 

Código, tendo ainda sido nomeado o Coordenador de Segurança em Obra. – Concurso Público para a 

Empreitada de Conservação e Beneficiação do Parque Escolar Municipal – Drenagens. 

 

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 Venteira, a Câmara Municipal apro- 
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vou o Relatório Técnico, bem como o Orçamento da candidatura apresentada. – SOLARH. 

 

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

o Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana (IHRU) e o Município da Amadora, no âmbito do 

Projecto Iniciativa nos Bairros Críticos, Projecto Cova da Moura PT0028, cujo objectivo é a requalificação 

de uma zona desportiva descoberta, actualmente existente nas franjas do referido Bairro, como uma 

prioridade no contexto do processo de intervenção da Iniciativa dos Bairros Críticos. – Protocolo de 

Colaboração. 

 

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

recrutamento de um Assistente Operacional, cumprindo o disposto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei 

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

 

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

recrutamento de um Assistente Técnico, cumprindo o disposto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

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

 

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

recrutamento de um Técnico Superior, cumprindo o disposto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

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

 

No âmbito do Concurso Público 01/DH/2010 para a Reabilitação e Conservação de Edifício Municipal, na 

Av.ª D. José I, n.º 65, na Freguesia da Reboleira, foi aprovado prorrogar por 21 dias o prazo fixado para 

a apresentação das propostas. - Concurso Público 01/DH/2010 para a Reabilitação e 

Conservação de Edifício Municipal, na Av.ª D. José I, N.º 65, na Freguesia da Reboleira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


