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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 
 

Foi pela Câmara Municipal aprovado um Voto de Congratulação pela aprovação da candidatura 
do Fado como Património Cultural Imaterial da Humanidade, pela Unesco, bem como 
endereçar ao Museu do Fado, uma cópia do documento aprovado – Voto de Congratulação. 
 
A Câmara Municipal aprovou a abertura de Concurso Público, o respectivo Programa e Caderno 
de Encargos, bem como a composição do júri do procedimento, para a Elaboração do Projecto 
de Execução do Cineteatro D. João V – Remodelação – Concurso Público para a Elaboração 
do Projecto de Execução do Cineteatro D. João V (Remodelação). 
 
No âmbito da XXVI Edição do Torneio “Cidade da Amadora” em Atletismo, decorrido no 
presente ano, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a transferência de verba para 
as Associações desportivas que integraram o projecto – XXVI Edição do Torneio “Cidade da 
Amadora “ em Atletismo – 2011. 
 
Atendendo ao Protocolo de Colaboração estabelecido para o desenvolvimento do Programa de 
Actividades de Enriquecimento Curricular 2011/2012, foi pela Câmara Municipal da Amadora 
aprovado o pagamento da 2ª tranche, correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro – 
Programa de Enriquecimento Curricular – Ano Lectivo 2011/2012 
 
Pelo protocolo celebrado entre a Câmara Municipal da Amadora e a Escola de Música do 
Conservatório Nacional, foi permitido que as crianças do concelho frequentassem 
gratuitamente aulas de Música, promovendo desta forma o seu enriquecimento pessoal e 
escolar. Nestes termos, e para dar continuidade ao presente projecto, foi pela Câmara 
Municipal da Amadora aprovada a transferência de verba para a Escola de Música do 
Conservatório Nacional – Pólo de Música da Amadora, para o ano lectivo de 2001/2012 – 
Escola de Música do Conservatório Nacional – Pólo de Música da Amadora – 
Transferência de Verba. 
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Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aceitar a doação de uma obra de arte da 
autoria da artista plástica Armanda Alves, para integração do espólio de arte do Município – 
Doação de Obras de Arte. 
 
Na sequência da adjudicação do Concurso Público para a “Aquisição de Combustíveis 
Rodoviários ao abrigo do Acordo Quadro nº 02/2008, outorgado com a Agência Nacional de 
Compras Públicas”, a Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de contrato a celebrar 
com a entidade adjudicatária - Concurso Público para a “Aquisição de Combustíveis 
Rodoviários ao abrigo do Acordo Quadro nº 02/2008, outorgado com a Agência 
Nacional de Compras Públicas” – Aprovação de minuta de contrato. 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de verba para a Associação Centro de 
Ciência Viva da Amadora – Centro de Ciência Viva – Transferência de Verba 
 
No âmbito das candidaturas apresentadas ao abrigo do Programa de Apoio ao Movimento 
Associativo – 2011, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a atribuição dos 
respectivos subsídios – P.A.M.A. - 2011 
 
Face à actual conjuntura económica e financeira, que se traduz na necessidade de realizar 
fortes restrições orçamentais e, por consequência, adoptar medidas para redução do défice, foi 
pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a revogação dos Concursos Públicos para as 
Empreitadas nºs 45/2011 a 49/2011, 56/2011 e 57/2011 e 61/2011 a 63/2011. – Concursos 
Públicos - Revogação 

 
 
 


