Câmara Municipal da Amadora
REUNIÃO DE CÂMARA DE 12 DE JANEIRO DE 2011
RESUMO DE DELIBERAÇÕES

Aprovado um voto de pesar pelo falecimento de Malangatana Valente Ngwenya, pintor
moçambicano, ligado a causas sociais e culturais, bem como atribuir o seu nome a uma artéria
do Município. – Voto de Pesar

Aprovado um voto de pesar pelo falecimento de Vitor Alves, militar e capitão de Abril, bem
como atribuir o seu nome a uma artéria do Município. – Voto de Pesar

Aprovado proceder ao lançamento de Concurso Público Internacional sem publicidade para
prestação de Serviços de Comunicações Móveis, com cedência de equipamento ao Município da
Amadora, bem como aprovar as peças do procedimento, composição do júri com delegação de
competências neste e ainda submeter à autorização da Assembleia Municipal a despesa com a
repartição plurianual de encargos por 3 (três) anos económicos. - Concurso Público
Internacional para a Prestação de Serviço Móvel Terrestre, com Cedência de
Equipamento para o Município da Amadora

A Câmara aprovou a constituição de fundos de maneio para o ano 2011, visando fazer face ao
pagamento de despesas urgentes e inadiáveis por parte dos diversos serviços municipais. Constituição de Fundos de Maneio para o Ano de 2011

Na sequência da adjudicação do Concurso Público para a execução da empreitada de
reabilitação e conservação do edifício Municipal sito na Av. D. José I, n.º 65, freguesia da
Reboleira, a Câmara Municipal aprovou a respectiva minuta do contrato a celebrar com a
entidade adjudicatária. – Concurso Público de Reabilitação e Conservação de Edifício
Municipal, na Av. D. José I, n.º 65, Freguesia da Reboleira – Minuta do Contrato

A Câmara Municipal deliberou atribuir uma verba ao Agrupamento de Escolas Francisco Manuel
de Melo, no âmbito do Projecto de Apoio aos projectos socioeducativos e referente ao ano
lectivo 2010/2011 (Eixo 3), o qual visa apoiar as actividades educativas a desenvolver na
representação do município a nível nacional ou internacional pelo referido agrupamento. Programa de Apoio aos Projectos Sócio-Educativos – Eixo 3
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A Câmara Municipal deliberou ceder, a titulo gratuito e pelo período de 3 (três) anos, três lojas
sitas na Rua Alberto da Conceição Guerreiro, n.º 13 e na Av. Raul Rego, n.º 11, no Bairro
Municipal do Casal da Mira, à Associação Comunitária da Amadora para a Reabilitação
Psicossocial, IPSS, com vista ao desenvolvimento do trabalho a realizar na área da saúde
mental, com o alargamento da sua intervenção e valências de unidade sócio-ocupacional e no
sentido da criação de um serviço de Apoio Domiciliário. - Cedência de Lojas sitas no Bairro
Municipal Casal da Mira à Associação Comunitária da Amadora para a Reabilitação
Psicossocial

Pela Câmara Municipal foi aprovado ceder, a título gratuito e pelo período de 3 (três) anos,
três lojas sitas na Rua Ramiro Martins, n.º 9, 9 A e 9 B no Bairro Municipal do Casal da Mira, à
Associação Unidos de Cabo Verde, com vista ao desenvolvimento do trabalho realizado pela
associação nas áreas sócio-educativa e cultural, com especial relevância junto das crianças,
jovens e idosos, e no sentido de possibilitar a criação de um espaço de convívio Multicultural
aberto à comunidade. - Cedência de Lojas sitas no Bairro Municipal Casal da Mira à
Associação Unidos de Cabo Verde

Pela Câmara Municipal foi aprovado abater ao património móvel municipal duas fotocopiadoras
em virtude de aquele equipamento se encontrar avariado, não sendo viável proceder à sua
reparação. – Abate ao Património

No âmbito da empreitada relativa ao polidesportivo da Cova da Moura – Superfície Tensada, foi
aprovado o Plano de Segurança e Saúde da respectiva obra. - Plano de Segurança e Saúde
em Obra da Empreitada Polidesportivo da Cova da Moura – Superfície Tensada

A Câmara deliberou proceder à abertura do procedimento concursal para recrutamento, em
regime de contrato por tempo indeterminado, de um Técnico Superior na área da Engenharia
Civil e de um Encarregado Operacional. - Procedimentos Concursais

No âmbito do apoio financeiro especial designado por SOLARH, solicitado por uma munícipe
para comparticipação nas obras de construção das partes comuns de um imóvel sito na
Freguesia da Mina, a Câmara Municipal aprovou o relatório técnico bem como o orçamento da
candidatura apresentada. - SOLARH n.º 5/2010
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Aprovado aceitar a doação de quatro trabalhos de autoria do artista plástico José Fernando
Clemente Rodrigues Neto, para integração do espólio de arte do Município. - Doação de
Obras de Arte

