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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado atualizar, os valores de terrenos a permutar entre o 

Município da Amadora e a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, sitos na freguesia da Buraca e da 

Mina. – Atualização de Terrenos. 

 

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

Sempre em Movimento”, foi elaborado o Relatório Final, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do artigo 148.º 

do Código dos Contratos Públicos. 

Foi ainda adjudicado o aludido procedimento concursal e aprovada a minuta do contrato nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos. – Concurso Público para a 

Prestação de Serviços de Impressão do Boletim Municipal – Adjudicação – Minuta de Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado emitir competente parecer prévio vinculativo sem 

redução remuneratória, para a celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Comunicações 

Móveis Terrestres (SMT), nos termos do regime excecional previsto na alínea a) do n.º 6 do artigo 75.º 

da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro. 

Foi ainda aprovado a abertura do Concurso Público para a Prestação do Serviço de Comunicações Móveis 

Terrestres, as peças do procedimento, designadamente, o programa e o caderno de encargos nos 

termos da alínea b), do n.º 1 do artigo 16.º e do artigo 20.º e artigo 130.º todos do Código dos 

Contratos Públicos. 

Por último foi aprovado a composição do júri para o aludido procedimento concursal, e delegar no júri as 

competências para a realização da audiência prévia dos concorrentes e para prestação de 

esclarecimentos, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 69.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 109.º, 

ambos do Código dos Contratos Públicos. - Concurso Público para a Prestação do Serviço de 

Comunicações Móveis Terrestres. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o abate ao património móvel municipal, de duas viaturas, 

atendendo que a sua recuperação não é economicamente viável. – Abate ao Património. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado revogar o Protocolo de Colaboração celebrado a 15 de 

junho de 2009 entre o Município da Amadora, a Fundação Afid Diferença, SFRAA – Quinta de S. Miguel e 

a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, no âmbito do Projeto “Amasénior” Apoio Alimentar aos fins-

de-semana e feriados. 

Foi ainda aprovado a minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município da Amadora, a 

Fundação Afid Diferença, SFRAA – Quinta de S. Miguel e a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, no 

âmbito do Projeto “Amasénior” Apoio Alimentar aos fins–de-semana e feriados. – Revogação de 

Protocolo de Colaboração – Protocolo de Colaboração. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização do Projeto “Férias na Cidade – 2013” – Programa 

de Ocupação de Tempos Livres, bem como os recursos logísticos e financeiros necessários ao 

desenvolvimento do referido Projeto e respetiva tabela de comparticipações. 

O projeto em causa, tem como objetivo promover um programa diversificado de atividades de ocupação 

de tempos livres, que permitem complementar, de forma lúdica, a formação das crianças e jovens, 

dinamizando o Movimento Associativo Municipal. – Projeto “Férias na Cidade – 2013” – Programa 

de Ocupação de Tempos Livres. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a realização do Campeonato Nacional Absoluto de 

Florete e Sabre, masculino e feminino – 2013, que se realizará nos dias 1 e 2 de junho, no Pavilhão da 

Escola Secundária Fernando Namora, na freguesia da Brandoa e contará com a presença de cerca de 

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

Foi ainda aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a minuta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município da Amadora e a Academia de Esgrima João 

Gomes, de acordo com o previsto nos artigos 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro e em 

cumprimento do Regime Jurídico dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo estabelecido 

no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. 

Por último foi ainda aprovado atribuir uma verba à Academia de Esgrima João Gomes, para fazer face 

aos custos da Organização do aludido evento. – Campeonato Nacional Absoluto de Florete e Sabre, 

Masculino e Feminino – 2013 – Contrato-Programa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a redução do montante da caução relativa às obras de 

urbanização, tituladas pelo Alvará de Loteamento n.º 2/03, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 e do n.º 5 do 

artigo 54.º da Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. 

Foi ainda aprovado dar conhecimento do teor da deliberação em causa à competente entidade bancária 

e à requerente. – Redução de Garantia Bancária. 


