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REUNIÃO DE CÂMARA DE 20 DE OUTUBRO DE 2010 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento de Alfredo Augusto 

Margarido, pintor, poeta romancista, ensaísta, tradutor, historiador, jornalista, antropólogo, politólogo, 

sociólogo e professor universitário, foi um dos grandes intelectuais portugueses da segunda metade do 

Século XX, foi ainda aprovado considerar o seu nome no plano toponímico da cidade. – Voto de Pesar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura de um procedimento concursal na categoria 

técnica superior, na área de psicologia, na modalidade de recrutamento excepcional destinada a 

candidatos que não possuam uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 

previamente constituída. – Procedimento Concursal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as alterações ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual 

de Investimentos e ao Plano de Actividades Municipais (12.ª Modificação). – Modificação às Grandes 

Opções do Plano e Orçamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as alterações integradas na 12.ª Modificação relativas ao Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais – Anos Seguintes e submeter as aludidas 

alterações à Assembleia Municipal. – Modificação às Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual 

de Investimentos e Plano de Actividades Municipais – Anos Seguintes. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Relatório Final, bem como a adjudicação no âmbito do 

Concurso Público Internacional para Fornecimento de Sacos de Plástico Descartáveis para Contentores 

Semi-Enterrados. - Concurso Público Internacional para Fornecimento de Sacos de Plástico 

Descartáveis para Contentores Semi-Enterrados. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a correcção das minutas de protocolo de cooperação a celebrar 

entre o Município da Amadora, a Sociedade Filarmónica de Apoio Social e Recreio Artístico da Amadora 

(SFRAA), o Centro de Bem Estar Social da Amadora (CEBESA), a Associação de Cultura e Desporto da 

Brandoa (ABCD), a Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente (AFID) e a 

Santa Casa da Misericórdia da Amadora, no âmbito da gestão das creches. – Minutas de Protocolo. 

 

No âmbito do Programa de Acção “Zambujal Melhora” foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a 

transferência de uma verba para a Fundação Benfica, tendo aquele programa como objectivos, a 

promoção da reabilitação dos edifícios habitacionais de forma a reparar as condições de habitabilidade e 

melhoramento dos níveis de conforto, da qualidade ambiental do bairro, através da criação de uma 

estrutura verde, melhoramento do ambiente urbano reordenado, promoção da economia social local e o  
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empreendorismo e promoção da inserção urbana da área crítica. – Programa de Acção Zambujal 

Melhora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir uma verba para os Agrupamentos de Escolas 

Cardoso Lopes e Mães d´Água, de modo a poderem fazer face a eventuais despesas relacionadas com a 

abertura dos estabelecimentos escolares e inicio das actividades. – Agrupamentos de Escolas. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a adjudicação no âmbito do Concurso Público para a 

Empreitada de Muros de Suporte na via Pública para a Execução de Obras de Consolidação, tendo ainda 

sido aprovado a nomeação do Coordenador de Segurança em Obra. - Concurso Público para a 

Empreitada de Muros de Suporte na Via Pública para a Execução de Obras de Consolidação – 

Adjudicação – Coordenador de Segurança em Obra. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a adjudicação do Concurso Público para a Empreitada 

de Conservação e Beneficiação do Parque Escolar Municipal – Electricidade, bem como a nomeação do 

Coordenador de Segurança em Obra. - Concurso Público para a Empreitada de Conservação e 

Beneficiação do Parque Escolar Municipal – Electricidade - Coordenador de Segurança em 

Obra. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a nomeação do Coordenador de Segurança em Obra no âmbito 

da Empreitada de Conservação e Beneficiação do Parque Escolar Municipal em Obras Diversas de 

Impermeabilização e Pintura. - Empreitada de Conservação e Beneficiação do Parque Escolar 

Municipal em Obras Diversas de Impermeabilização e Pintura. - Coordenador de Segurança 

em Obra. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a anulação da candidatura aprovada na Reunião de 

Câmara de 1 de Setembro do corrente ano, no âmbito do Programa SOLARH 4/10, para a realização de 

obras de conservação nas partes comuns do edifício, sito na freguesia da Mina, por desistência da 

requerente. – Programa SOLARH 4/10 – Anulação de Candidatura. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a nomeação do Coordenador de Segurança em Obra, no 

âmbito do Concurso Público para a Empreitada de Intervenção no Edificado da Avenida Santos Mattos, 

na freguesia da Venteira. - Concurso Público para a Empreitada de Intervenção no Edificado da 

Avenida Santos Mattos - Coordenador de Segurança em Obra. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas pela 

utilização dos Recreios da Amadora pela Federação das Associações de Pais do Concelho da Amadora, 

bem como submeter à Assembleia Municipal, no âmbito das competências que lhe estão atribuídas pela 

alínea h) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção e pelo 

n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. – Isenção do Pagamento de Taxas. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta da Convenção de Empréstimo, das obras originais da 

autora Aude Samama, as obras em causa versam sobre Portugal e estarão na programação expositiva  

do Festival de Banda Desenhada 2010. - Convenção de Empréstimo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição de uma verba para a Junta de Freguesia da 

Damaia, de modo a permitir a colocação de cinco unidades de ar condicionado no futuro espaço daquela 

Junta de Freguesia. – Junta de Freguesia – Apoio. 


