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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

No âmbito do Concurso Público para a Prestação de Serviços de Impressão do Boletim Municipal 

“Amadora Sempre em Movimento”, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora o Relatório Final, a 

adjudicação do aludido procedimento concursal, bem como a respectiva minuta do contrato. – Concurso 

Público para a Prestação de Serviços de Impressão do Boletim Municipal “Amadora Sempre 

em Movimento” – Relatório Final – Adjudicação – Minuta do Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

relativo à rectificação e aditamento ao Caderno de Encargos, bem como à prorrogação do prazo para a 

apresentação de propostas e publicitação da decisão, no âmbito do Concurso Público para a 

Implementação de Infra-Estruturas de Acesso Wireless nas Escolas do 1.º Ciclo – Projecto E - 

Escolinhas. – Concurso Público para a Implementação de Infra-Estruturas de Acesso Wireless 

nas Escolas do 1.º Ciclo – Projecto E - Escolinhas – Ratificação do Acto. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 5.ª alteração às Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual 

de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) e ao Orçamento da Despesa do ano 2011. – 

Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades 

Municipais) e Orçamento de Despesa 2011 – 5.ª Modificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo a celebrar entre o Município da Amadora e a Sociedade Filarmónica de Apoio Social e Recreio 

Artístico da Amadora (SFRAA), através do aludido instrumento legal permite definir o apoio à 

implementação, organização e realização do Torneio Internacional de Karaté da cidade da Amadora. 

Foi ainda aprovado atribuir uma verba referente ao apoio à realização da 12.ª Edição do Torneio 

Internacional de Karaté “Cidade da Amadora”, que terá lugar no dia 19 de Junho do ano em curso, na 

Escola Secundária da Amadora. Foi ainda aprovado ceder os apoios técnicos e logísticos necessários à 

realização do aludido torneio. – 12.ª Edição do Torneio Internacional de Karaté da Cidade da 

Amadora – Minuta do Contrato-Programa. 

 

No âmbito dos protocolos celebrados entre o Município da Amadora, e as Escolas detentoras de 

pavilhões desportivos no ano lectivo 2010/2011 e de acordo com os pressupostos do Regulamento 

Municipal sobre a respectiva utilização, foi aprovado a transferência de uma verba para as Escolas EB 2, 

3 de Alfornelos, EB 2, 3 Roque Gameiro, EB 2, 3 Miguel Torga, EB 2, 3 Pedro D` Orey da Cunha, Escola 

Secundária Fernando Namora, Escola Secundária Mães d`Água e Escola Seomara da Costa Primo. – 

Pavilhões Desportivos Escolares. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a declaração de caducidade da licença, relativa à 

Urbidoismil – Empreendimentos Urbanos, Lda., e no âmbito do Proc. 124 – PO/04. – Declaração de 

Caducidade de Licença. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura do Procedimento Concursal para recrutamento, em 

regime de contrato por tempo indeterminado, de um Técnico Superior na Área da Psicologia Educacional. 

– Procedimento Concursal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura do Procedimento Concursal para 

recrutamento, em regime de contrato por tempo indeterminado, de um Técnico Superior na Área da 

Psicologia Forense e da Exclusão Social. – Procedimento Concursal. 

 

No âmbito do Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais, foi aprovado pela Câmara Municipal 

da Amadora, eliminar séries documentais existentes no Arquivo de Alfornelos, as quais são desprovidas 

de qualquer interesse arquivístico. – Eliminação de Documentos. 

 

No âmbito do Concurso Público Internacional para Prestação de Serviços de Controlo de Pragas Urbanas 

(Desratização, Desbaratização e Desinsectização), foi aprovado indeferir o pedido de classificação de 

documentos da proposta apresentada por um interessado, bem como notificar aquele do teor da decisão 

da Câmara Municipal. – Concurso Público Internacional para Prestação de Serviços de Controlo 

de Pragas Urbanas (Desratização, Desbaratização e Desinsectização) – Indeferimento de 

Pedido. 

 

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

pela Valentiama – Associação de Pais e Pessoas com Deficiência Profunda, para a utilização do Auditório 

Municipal, a referida Associação tem como finalidade funcionar como lar residencial para jovens e 

adultos portadores de deficiência e ajudá-los na sua reabilitação social. Foi ainda aprovado, submeter o 

referido pedido 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, e pelo n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 

2/2007, de 15 de Janeiro, ambos os diplomas na sua actual redacção. – Isenção do Pagamento de 

Taxas. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou submeter à Assembleia Municipal, a desafectação do domínio 

público para o domínio privado do Município, de uma parcela de terreno sita nos Moinhos da Funcheira, 

com a área de 141,25 m2, tendo ainda sido aprovado a cedência da área desafectada. – Desafectação 

de Parcela de Terreno. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter à Assembleia Municipal para autorização, a 

desafectação de uma parcela de terreno, com uma área total de 1008,63m2 do domínio público munici- 
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pal, para posterior integração em diversos lotes no âmbito do Alvará n.º 4/2001. – Desafectação de 

Parcela de Terreno. 


