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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

No âmbito do Alvará de Loteamento n.º 3/00, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a 

redução de uma garantia bancária, bem como dar conhecimento daquele facto à respectiva entidade 

bancária e à requerente. – Redução de Garantia Bancária. 

 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou celebrar uma escritura de permuta de terrenos entre o 

Município da Amadora e a Santa Casa da Misericórdia. – Escritura de Permuta. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a realização da Festa do Desporto, a qual terá lugar no 

dia 17 de Outubro do corrente ano no Parque Central, a iniciativa em causa contará com as modalidades 

de psicomotricidade e ginástica, esgrima, ténis de mesa, basquetebol, patins, skate, hip hop, yoga, tai-

chi, step, cycling, jogos tradicionais, légua “Cidade da Amadora”, no local existirá também um espaço de 

diversão e entretenimento com insufláveis, uma parede de escalada, rappel, slide e equipamentos de 

condição física. A referida iniciativa tem como objectivo a promoção da prática desportiva informal, 

regular e sistemática, possibilitando a criação de uma motivação e gosto pela prática das actividades 

desportivas, que permitam lançar as bases para um futuro estilo de vida mais activo e saudável da 

população. – Festa do Desporto. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a revogação das Propostas n.ºs 196 e 256/2010, referentes às 

reuniões de 2 de Junho e de 7 de Julho, respectivamente. Foi ainda aprovado a cedência de cinco lojas 

propriedade do Município, no âmbito do Programa Amadora Empreende, bem como as respectivas 

minutas dos Contratos de Comodato. – Programa Amadora Empreende – Cedência – Minutas do 

Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura do procedimento concursal para Assistente 

Técnico na área de gestão do ambiente, 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 o indeferimento de uma petição apresentada por uma 

requerente relativa à isenção do pagamento de taxas, no que à propriedade de animais diz respeito. – 

Pagamento de Taxas – Indeferimento. 


