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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba para a Associação Partilha 

– Associação de Moradores do Bairro do Zambujal, no âmbito do Projecto Piloto Mediadores Municipais 

do ACIDI para a comparticipação do vencimento de Mediador Municipal. Foi ainda pela Câmara Municipal 

aprovado ratificar o aditamento ao protocolo de cooperação celebrado entre o Alto Comissariado para a 

Imigração e Diálogo Intercultural, I.P., a Associação de Moradores do Bairro do Zambujal “A Partilha” e a 

Câmara Municipal da Amadora. – Associação Partilha – Apoio – Protocolo de Cooperação - 

Aditamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição de uma verba para as Escolas do 2.º e 3.º 

Ciclo, Secundárias e Privada do Município, para a aquisição de material didáctico e equipamentos 

desportivos, as quais participaram e organizaram a 24.ª Edição dos Jogos Juvenis Escolares da 

Amadora. - 24.ª Edição dos Jogos Juvenis Escolares da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o abate ao Património Móvel Municipal, da viatura Renault com 

a matrícula 41-21-AP. – Abate ao Património. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o abate ao Património Móvel Municipal, da viatura Volvo 

com a matrícula QP-50-31. - Abate ao Património. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o abate ao Património Móvel Municipal, de um equipamento 

informático. - Abate ao Património. 

 

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

Sinalização Horizontal para os anos de 2010-2011 e 2012 na Zona Norte, no âmbito do Relatório Final, 

tendo sido aprovado que em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação 

previstas no Código dos Contratos Públicos, a adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar 

subsequente (s), nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 

do artigo 93.º e n.º 2 do artigo 105.º, todos daquele diploma legal. Foi ainda aprovado a nomeação do 

Coordenador de Segurança em Obra, o qual deverá analisar a adequabilidade da ficha de procedimentos 

de segurança a elaborar pela entidade executante. – Concurso Público para a Empreitada de 

Sinalização Horizontal para os anos de 2010-2011 e 2012 na Zona Norte – Adjudicação – 

Coordenador de Segurança em Obra. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou a adjudicação do Concurso Público para a Empreitada de 

Sinalização Horizontal para os anos de 2010-2011 e 2012 na Zona Sul, no âmbito do Relatório Final, 

tendo sido aprovado que em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação 

previstas no Código dos Contratos Públicos, a adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar 

subsequente (s), nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 

do artigo 93.º e n.º 2 do artigo 105.º, todos daquele diploma legal. Foi ainda aprovado a nomeação do 

Coordenador de Segurança em Obra, o qual deverá analisar a adequabilidade da ficha de procedimentos 

de segurança a elaborar pela entidade executante. – Concurso Público para a Empreitada de 

Sinalização Horizontal para os anos de 2010-2011 e 2012 na Zona Sul – Adjudicação – 

Coordenador de Segurança em Obra. 

 

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

de Execução e Beneficiação da Rede de Iluminação Pública em Diversos Arruamentos na Zona Norte 

para os anos de 2010 a 2013, foi ainda aprovado que em caso de ocorrência de algumas situações de 

caducidade de adjudicação previstas no Código dos Contratos Públicos, a adjudicação se processe à 

proposta ordenada em lugar subsequente (s), nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, artigo 

87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 do artigo 93.º e n.º 2 do artigo 105.º, todos daquele diploma legal. 

Tendo ainda sido aprovado a nomeação do Coordenador de Segurança em Obra, no âmbito do aludido 

concurso. - Concurso Público para a Empreitada de Execução e Beneficiação da Rede de 

Iluminação Pública em Diversos Arruamentos na Zona Norte para os Anos de 2010 a 2013 na 

Zona Norte – Adjudicação – Coordenador de Segurança em Obra. 

 

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

de Execução e Beneficiação da Rede de Iluminação Pública em Diversos Arruamentos na Zona Sul para 

os anos de 2010 a 2013, foi ainda aprovado que em caso de ocorrência de algumas situações de 

caducidade de adjudicação previstas no Código dos Contratos Públicos, a adjudicação se processe à 

proposta ordenada em lugar subsequente (s), nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, artigo 

87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 do artigo 93.º e n.º 2 do artigo 105.º, todos daquele diploma legal. 

Tendo ainda sido aprovado a nomeação do Coordenador de Segurança em Obra, no âmbito do aludido 

concurso. - Concurso Público para a Empreitada de Execução e Beneficiação da Rede de 

Iluminação Pública em Diversos Arruamentos na Zona Sul para os Anos de 2010 a 2013 na 

Zona Sul – Adjudicação – Coordenador de Segurança em Obra. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura do procedimento concursal para recrutamento de 

um técnico superior na área da engenharia mecânica, na modalidade de recrutamento excepcional des- 
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tinado a candidatos que não possuam uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 

previamente constituída. – Procedimento Concursal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a abertura de três procedimentos concursais para 

assistente operacional, na modalidade de recrutamento excepcional destinado a candidatos que não 

possuam uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente constituída. - 

Procedimento Concursal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do contrato de cedência de exposições do Acervo de 

Arte do Centro de Arte Contemporânea (CAC) a celebrar com as escolas do Município da Amadora, no 

âmbito da promoção das artes plásticas. – Contrato de Cedência. 

 


