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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou uma Moção relativa à comemoração dos 100 anos do Dia 

Internacional da Mulher. – Moção. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder à abertura do Concurso Público Internacional 

para a Aquisição dos Serviços de Elaboração do Plano de Pormenor da Cova da Moura, bem como as 

respectivas peças do júri do aludido concurso, nomeadamente o Programa de Concurso e Caderno de 

Encargos, designada a constituição do aludido procedimento concursal. Foi ainda delegado no júri as 

competências para proceder à realização de audiência prévia, prestar os esclarecimentos necessários à 

boa compreensão e interpretação das peças do procedimento, proceder à rectificação de erros ou 

omissões das peças do procedimento, pronunciar-se sobre os erros ou omissões das peças do 

procedimento, pronunciar-se sobre os erros ou omissões identificadas e determinar a eventual 

prossecução do prazo fixado para a apresentação de propostas. – Concurso Público Internacional 

para a Aquisição dos Serviços de Elaboração do Plano de Pormenor da Cova da Moura. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou atribuir um apoio à URPIA – União de Reformados Pensionistas 

e Idosos da Amadora, com o objectivo de dar continuidade ao apoio social prestado aos utentes em 

situação de exclusão social. – Projecto Passa–a-Palavra. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um apoio para as instituições envolvidas no projecto 

AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos, o qual tem como objectivo dar cobertura institucional ao nível do 

apoio alimentar a idosos e/ou pessoas dependentes aos fins-de-semana e feriados. – AmaSénior – 

Apoio Alimentar a Idosos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Protocolo de Colaboração, a celebrar entre o 

Município da Amadora e a ASPAS – Associação de Jovens Promotores da Amadora Saudável, o qual tem 

por objecto a desocupação da sede social da ASPAS, sita na freguesia da Damaia, permitindo deste 

modo dar continuação do desenvolvimento dos projectos da referida Associação na área social e de 

saúde pública. – Protocolo de Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir uma verba para os Agrupamentos de Escolas e 

Escolas Secundárias que apresentaram candidatura ao Programa Municipal de Apoio aos Projectos Sócio-

Educativos do Município da Amadora (PAPSE), o qual tem como objectivo contribuir para o 

desenvolvimento e formação escolar das crianças e jovens, em condições de igualdade de oportunidades  
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no que concerne aos Projectos de Escola, assim como, no desenvolvimento de novos ambientes de 

aprendizagem, permitindo uma aprendizagem activa e participativa, onde a componente social constitui 

um instrumento fundamental no processo, na medida em que permite a troca de ideias e experiências 

facilitadoras da produção de conhecimento. – Programa de Apoio aos Projectos Sócio – Educativos 

do Município da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para o Centro de Formação da 

Associação de Escolas do concelho da Amadora, no âmbito do Protocolo de Colaboração com o Centro de 

Formação, no qual está prevista a participação da Autarquia nos custos das acções de formação do 

pessoal não docente. – Formação Profissional. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o encerramento da conta bancária específica do 

projecto ADAPT, bem como transferir a verba disponível para a conta geral do Município. – Projecto 

ADAPT. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a rectificação de Cláusulas relativas ao Programa de Concurso 

e Caderno de Encargos do Concurso Público Internacional para a Prestação de Serviços de Ensino do 

Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos) – Concurso Público Internacional para 

a Prestação de Serviços de Ensino do Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º, 2.º, 3.º e 4.º 

anos). 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as minutas dos formulários, para que as mesmas sejam 

disponibilizadas aos interessados nos balcões de atendimento da Câmara Municipal e no sítio da Internet 

do Município. – Minutas Referentes a Operações Urbanísticas. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder à abertura de procedimento concursal para 

recrutamento de um técnico superior, cumprindo com o disposto no n.º 1.º do artigo 4.º do Decreto-Lei 

n.º 209/2009, de 3 de Setembro. – Procedimento Concursal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter à aprovação da Assembleia Municipal, o 

Projecto de Regulamento de Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Tabela de Taxas e 

Outras Receitas Municipais. – Regulamento de Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, a 

Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Programa e os respectivos custos das acções a realizar, no 

âmbito das Comemorações do XXXVI Aniversário do 25 de Abril. - Comemorações do XXXVI 

Aniversário do 25 de Abril. 

 


