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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 
 

 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora, ratificado o ato proferido pelo Presidente da 
Câmara, através do qual aprovou o Plano de Segurança e Saúde no âmbito da 
empreitada nº 13/2012, denominada “Organização e Realização do Festival 
Internacional de Banda Desenhada” – Ratificação. 
 
No âmbito do alvará de loteamento nº 7/01, a Câmara Municipal deliberou ratificar o 
ato proferido pelo Presidente da Câmara, que aprovou a redução da garantia bancária 
– Ratificação. 
 
A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato proferido pela Vice-Presidente, que 
autorizou a abertura de uma conta bancária, no âmbito da constituição de uma 
aplicação financeira – Ratificação. 
 
No contexto do Concurso Público Internacional para a Prestação de Serviços de Inglês 
no 1º Ciclo de Ensino Básico (AEC), foram pela Câmara Municipal da Amadora 
ratificados os atos proferidos pela Vice-Presidente, através dos quais validou o pedido 
de prorrogação do prazo, requerido pela entidade adjudicatária, para a apresentação 
da garantia bancária e aprovou a minuta de contrato – Ratificação. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora, ratificado o ato proferido pela Vice-Presidente, 
através do qual aprovou a minuta de contrato referente ao Concurso Público 
Internacional para Aquisição de Serviços de Desenvolvimento da Atividade Física e 
Desportiva no 1º Ciclo do Ensino Básico (AEC) – Ratificação. 
 



 
Câmara Municipal da Amadora 

 

No âmbito dos Concursos Públicos para a Execução das empreitadas denominadas por 
“Reposição de Pavimentos 2012/2013/2014 – Zona Norte” e “Reposição de 
Pavimentos 2012/2013/2014 - Zona Sul, a Câmara Municipal da Amadora deliberou 
ratificar os atos proferidos pela Vice-Presidente, que aprovaram as respetivas minutas 
de contratos – Ratificação. 
 
No contexto do contrato celebrado entre esta Edilidade e a UNISELF – Sociedade de 
Restaurantes Públicos e Privados, S.A, para o fornecimento diário de refeições nas 
escolas do ensino básico, 1º ciclo e do pré-escolar, foi pela Câmara Municipal da 
Amadora aprovada a prorrogação do prazo de vigência daquele, por igual período, 
para o ano letivo 2012/2013 – Prorrogação do prazo de vigência do contrato – 
ano letivo 2012/2013. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora, no âmbito da 15ª Edição do Prémio Literário 
Orlando Gonçalves, aprovada a nomeação do jornalista Eugénio Alves como membro 
do júri, na qualidade de representante do Município da Amadora – 15ª Edição do 
Prémio Literário Orlando Gonçalves – Nomeação de membro do júri na 
qualidade de representante do Município da Amadora. 
 
No âmbito da dinamização e divulgação da dança no Município, através da realização 
de espetáculos e workshops, que assumiram uma importante função na vertente 
pedagógica e na formação cultural, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 
minuta de novo Protocolo de Colaboração, a celebrar com a AQK – Associação 
Quórum Cultural – Minuta de novo Protocolo de Colaboração.  
 
 
 


