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REUNIÃO DE CÂMARA DE 17 DE FEVEREIRO DE 2010 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder à discussão pública do pedido de alterações, 

relativo à licença de loteamento titulada pelo Alvará de Loteamento n.º 1/02. – Alteração ao Alvará de 

Loteamento. – Discussão Pública. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 3.º da Portaria n.º 

759/2009, de 16 de Julho, criar uma Secção Autónoma do Conselho de Coordenação de Avaliação 

(CCA), para a avaliação do pessoal não docente dos Estabelecimentos Públicos de Educação Pré-Escolar 

e dos Ensinos Básicos e Secundários. – Secção Autónoma do Conselho de Coordenação de 

Avaliação – Criação. 

 

Pela Comissão Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do Contrato-Programa, a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da Amadora, E.M., bem 

como a transferência de uma verba no âmbito do aludido Contrato-Programa, o referenciado 

instrumento jurídico tem como objectivo apoiar os indivíduos e/ou familiares que se encontrem em 

situação de vulnerabilidade social através da realização de projectos de intervenção comunitária, que 

permitam melhorar as suas condições de vida. – Contrato-Programa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do protocolo de colaboração, a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, no âmbito da implementação da Loja 

Social do Casal da Mira Amadora, a referida Loja terá abrangência concelhia, sendo que os potenciais 

clientes da mesma serão pessoas em situação de carência económica, sinalizadas pelas várias 

Instituições do Município. – Protocolo de Colaboração. 

 

No âmbito da utilização dos pavilhões desportivos escolares, pelo movimento associativo desportivo do 

Município da Amadora, no 1.º período do ano lectivo em curso, foi aprovada uma transferência de verba 

para os Estabelecimentos Escolares que disponibilizaram os seus equipamentos desportivos, aos Clubes 

que procederam à sua utilização. – Pavilhões Desportivos Escolares. 

 

No âmbito do projecto “O Leme” a Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba 

para as Instituições parceiras do referenciado projecto, o qual permitirá criar estratégias ocupacionais 

para jovens enquadrados nas valências das Instituições de Apoio e Portadores de Deficiência no 

Município, visando deste modo a inserção de pessoas portadoras de deficiência na vida activa, 

promovendo a oportunidade de emprego e formação, bem como, o combate à exclusão social. - 

Projecto “O Leme”. 
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No âmbito da gestão do parque habitacional municipal de arrendamento social, a Câmara Municipal da 

Amadora aprovou a actualização das rendas mínimas em vigor, tanto no regime de renda apoiada, como 

no regime de renda social, para o valor de 4,70€, de acordo com a actualização do valor da retribuição 

mínima mensal garantida, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 5/2010, de 15 de Janeiro, correspondendo a 1% 

do valor da retribuição mínima mensal garantida para o ano de 2010. – Actualização das Rendas. 

 

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

recrutamento de seis agentes municipais, 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 proceder à abertura do procedimento concursal para 

recrutamento de um 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. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar pena disciplinar a uma funcionária desta 

Autarquia, por violação de um dever geral. – Procedimento Disciplinar. 

 

No âmbito das Comemorações do XXXVI Aniversário do 25 de Abril, foi constituída uma Comissão 

Municipal, composta pelo Presidente da Câmara e por um Vereador de cada força política representada 

na Câmara, e para a qual serão convidados o Presidente da Assembleia Municipal, um membro de cada 

força política representada naquele órgão municipal, e os Presidentes de Junta de Freguesia. Foi ainda 

constituído um grupo de trabalho que colaborará com a referida Comissão Municipal. – Comemorações 

do XXXVI Aniversário do 25 de Abril. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a realização da 13.ª Edição do Prémio Literário Orlando 

Gonçalves, bem como as respectivas normas do concurso, minuta de aviso público, calendário e custos 

inerentes à aludida iniciativa. - 13.ª Edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a aquisição de dois fogos, para realojamento de algumas 

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

de realojamento, ao abrigo do protocolo da CRIL inicialmente celebrado. – Aquisição de Fogos. 

 

 


