
 

Câmara Municipal da Amadora 

 

REUNIÃO DE CÂMARA DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou remeter à Assembleia Municipal 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., para a competente aprovação, nos termos do n.º 5 do artigo 47.º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto. O referenciado contrato tem como objetivos, o ensino e a formação 

profissional em diversas áreas, como a restauração, a hotelaria, o desporto, entre outras, assistência a 

indivíduos, crianças, jovens e adultos, no âmbito da formação escola básica, acompanhamento e apoio a 

indivíduos no processo de inserção na vida ativa, apoio ao emprego, por conta de outrem ou através da 

promoção do autoemprego, mediante a criação e o acompanhamento de microempresas, dinamização 

da “Oficina de Multiserviços”, visando a consecução de obras de reparação/conservação no domicilio de 

pessoas idosas, com idade igual ou superior a 65 anos, de portadores de deficiência e de pessoas em 

situação de dependência, residentes no município da Amadora, que se encontram em precariedade 

socioeconómica, publicação e edição de textos, elaboração de estudos, organização de certames e 

exposições, bem como ações que se revelem necessárias para a prossecução dos aludidos objetivos. – 

Contrato-Programa. 

 

No âmbito da minuta contratual celebrada e relativa ao Concurso Público para a Empreitada de 

Sinalização Horizontal 2012/2013/2014 para Aquisição e Instalação na Zona Norte, foi aprovado a 

repartição de encargos, bem como a minuta da adenda à aludida minuta contratual. – Minuta 

Contratual – Adenda.  

 

Pela Câmara Municipal da Amadora e no âmbito do Concurso para a Empreitada de Sinalização 

Horizontal 2012/2013/2014 para a Aquisição e Instalação na Zona Sul, foi aprovado a repartição dos 

encargos, bem como a minuta contratual. – Minuta Contratual – Adenda. 

 

Relativamente às Comemorações do XXXIX Aniversário de 25 de Abril, a Câmara Municipal da Amadora 

aprovou o Programa e Orçamento apresentado pela Comissão Municipal constituída para o aludido 

evento. - Comemorações do XXXIX Aniversário de 25 de Abril – Programa e Orçamento. 

 


