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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, um voto de pesar pelo falecimento do Senhor Jorge 

Manuel Murtinheira Padrão Soares, autarca na Junta de Freguesia da Falagueira, testemunhou durante 

toda a sua vida um inabalável respeito por princípios de honestidade, justiça, integridade e lealdade e 

constitui um exemplo de dedicação à cidade da Amadora. Foi ainda aprovado endereçar à família 

enlutada, à SFRAA e à Junta de Freguesia da Falagueira o aludido voto de pesar. – Voto de Pesar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o Relatório Final elaborado pelo Júri do Concurso 

Público para Prestação de Serviços Móveis Terrestres (SMT), com cedência de Equipamentos para o 

Município da Amadora, bem como adjudicar a prestação de serviços do aludido procedimento. – 

Concurso Público para Prestação de Serviços Móveis Terrestres (SMT) – Adjudicação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 4.ª alteração às Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual 

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

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

Municipais) e Orçamento de 2011 – 4.ª Modificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a realização do Projecto Férias Seniores Veteranos 

2011, o evento em causa decorrerá no período de Junho a Outubro do ano em curso, contando com a 

participação de 500 idosos. O referido projecto tem como objectivos, proporcionar aos participantes uns 

dias de descanso, fora do ambiente quotidiano, proporcionando condições para o bem-estar físico dos 

participantes, fomentando o aprofundamento das relações humanas, entre grupos que já se conhecem e 

ou com a criação de novas relações de amizade, criando um espaço criativo e cultural enriquecido, 

quebrando a eventual solidão e rotina, permitindo minimizar situações de exclusão social. 

Foi ainda aprovado transferir uma verba para a União de Reformados Pensionistas e Idosos da Amadora, 

entidade gestora do projecto em causa. – Projecto Férias Seniores Veteranos 2011. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização do Campeonato Nacional Absoluto de Florete e 

Sabre, masculino e feminino 2011, o campeonato em causa irá realizar-se nos dias 25 e 26 de Junho do 

corrente ano, no Fórum Luis de Camões, na freguesia da Brandoa e contará com a presença de cerca de 

100 atletas, representando 18 clubes de Portugal Continental, Madeira e Açores. 

Foi ainda aprovado a Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 

Município e a Academia de Esgrima João Gomes, bem como atribuir uma verba à referida academia para 

fazer face aos custos de organização do referido troféu. – Campeonato Nacional Absoluto de Florete 

e Sabre, Masculino e Feminino – 2011 – Contrato-Programa. 
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No âmbito das candidaturas apresentadas pelos Estabelecimentos de Educação para a realização das 

beneficiações que julgassem necessárias, e na sequência de descentralização de competências para este 

Município e tendo em vista dotar as escolas de melhores condições, foi aprovado atribuir uma verba para 

os Agrupamentos de Escolas, a saber, Miguel Torga e D. Francisco Manuel de Melo, Sophia de Mello  

Breyner Andresen, Cardoso Lopes, Roque Gameiro, Almeida Garrett e Damaia. – Agrupamentos de 

Escolas. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para o ISCTE/UNIAUDAX, para 

efectuar o pagamento da 2.ª Tranche relativa aos serviços efectuados e no âmbito do Programa 

Municipal de Empreendorismo Social – Amadora Empreende na sua 3.ª Edição – Programa Municipal 

de Empreendorismo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a ratificação de um acto administrativo, nos termos e 

ao abrigo do n.º 3 do Artigo 137.º do Decreto-Lei n.º 442/91, na sua actual redacção (Código do 

Procedimento Administrativo), sanando o vício de incompetência verificado. – Ratificação do Acto. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a revogação da deliberação decorrente da Proposta n.º 

303/2009, que aprovou a minuta de protocolo a celebrar com a sociedade Publirádio – Publicidade 

Exterior, S.A. com vista à instalação de quatro painéis outdoors e um painel digital urbano. – 

Revogação da Deliberação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a cessação do procedimento concursal a decorrer 

(aberto por aviso n.º 70/2011, publicado na 2.ª Série do Diário da República n.º 1, de 3 de Janeiro de 

2011) nos termos do n.º 2, do artigo 38.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro. – Cessação de 

Procedimento Concursal. 

 

A Câmara municipal da Amadora autorizou o pagamento de uma indemnização à empresa proprietária 

da viatura de matrícula 12-82-MQ, em virtude da ocorrência de danos naquela. – Indemnização. 

 

No âmbito do Concurso Público Internacional para a Assistência Técnica e Manutenção aos Sistemas 

Luminosos Automáticos de Trânsito (SLAT), foi aprovado alterar a minuta contratual no que à cláusula 

4.ª diz respeito. – Alteração à Minuta Contratual. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a ratificação do despacho proferido pelo Senhor 

Presidente, no que ao pagamento da 1.ª Fase da Elaboração do Plano de Pormenor da Cova da Moura 

diz respeito. – Ratificação do Acto. 


