
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 1 DE MARÇO DE 2017 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado uma Moção, no âmbito das várias medidas 

propostas pelo Governo Português, no sentido de incentivar e fomentar a mobilidade 

inclusiva, a coesão social e a utilização dos transportes públicos. 

Através da aludida Moção foi por esta Edilidade, deliberado alargar o acesso aos descontos 

de 60% para a 3.ª idade, reformados e pensionistas, aos titulares dos cartões Navegante 

Rede, para assim poderem aceder ao Metropolitano, Carris e CP dentro do Município da 

Amadora, estender o acesso gratuito à rede da CP das crianças dos 4 aos 12 anos a todas 

as estações da cidade de Lisboa e da Amadora – linha de Sintra, incitar o Governo a alargar 

o acesso aos descontos a todos os operadores de transportes rodoviários de passageiros e 

que o acesso à dedução, em sede de IRS, do IVA aplicado nos passes seja 

automaticamente obtido por aqueles que ao adquiri-lo solicitem fatura com NIF, sem 

necessidade de recorrer à plataforma criada par esse fim, diminuindo a burocracia e, 

consequentemente, aumentando o número de abrangidos. – Moção. 

 

Pela Câmara Municipal foram indeferidos três pedidos de indemnização, efetuados pelos 

respetivos requerentes, por danos alegadamente sofridos nas viaturas. - Pedidos de 

Indemnização. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, deliberou nos termos da alínea f) do artigo 6.º do 

Regulamento do Arquivo do Município da Amadora, e do número 3 do artigo 6.º do 

Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais, eliminar séries documentais existentes 

no Arquivo de Alfornelos, em virtude de serem desprovidas de qualquer interesse 

arquivístico. - Regulamento do Arquivo do Município da Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado a abertura de procedimento concursal 

comum de recrutamento, para a ocupação de 1 posto de trabalho da carreira de Assistente 

Operacional, na categoria de Assistente Operacional (área de serralharia), para a constitui- 

 



 

 

 

ção de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado. - Procedimento Concursal – Abertura. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação das obras, no âmbito do 

Programa Reabilita + requerida por Francisco João Maneta Baltazar, na qualidade de 

administrador do condomínio do imóvel sito na Avenida D. Nuno Álvares Pereira, n.º 28, na 

freguesia da Venteira, na Amadora. - Reabilita + 40/2016. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi autorizado ao abrigo dos n.ºs 2 e 3 do artigo 50.º da 

Lei n.º 42/2016 de 28 de dezembro, a contratação externa de trabalho especializado para a 

realização dos Serviços de Controlo de Pragas (Desratização, Desbaratização e 

Desinsectização) no Concelho da Amadora. 

Foi ainda aprovado a abertura de procedimento de Concurso Público, com Publicação no 

Diário da República para a Prestação de Serviços de Controlo de Pragas (Desratização, 

Desbaratização e Desinsectização) no Concelho da Amadora, ao abrigo dos artigos 36.º e 

38.º e do disposto da alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º, da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º e 

do artigo 130.º e seguintes todos do Código dos Contratos Públicos, conjugados com a 

alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º e n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º ambos do Decreto-Lei n.º 197/99 

de 8 de junho, para o período de 12 meses, renovável por igual período, até ao máximo de 

24 meses de vigência de contrato. 

Por último, foram aprovadas as peças do procedimento concursal, ao abrigo na alínea b) do 

n.º 1 e no n.º 2 do artigo 40.º do Código dos Contratos Públicos, bem como a composição 

do júri ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos e 

delegar no júri competências para a realização da audiência prévia dos concorrentes, para a 

prestação de esclarecimentos e para a pronúncia sobre erros e omissões identificados pelos 

concorrentes ao abrigo do 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, com Publicação no Diário da 

República para a Prestação de Serviços de Controlo de Pragas (Desratização, 

Desbaratização e Desinsectização) no Concelho da Amadora – Abertura. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 2.ª Modificação às GOP´s, PPI (Plano 

Plurianual de Investimentos) e PAM (Plano de Atividades Municipais) e Orçamento, 

referentes ao ano de 2017. – Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investi- 

 



 

 

 

mentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento de 2017 – 2.ª Modificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas as alterações às GOP´s, PPI (Plano 

Plurianual de Investimentos) e PAM (Plano de Atividades Municipais) – Anos Seguintes 

relativas à 2.ª Modificação, bem como submeter a modificação em causa à aprovação da 

Assembleia Municipal. - Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e 

Plano de Atividades Municipais) – Anos Seguintes - 2.ª Modificação. 

 

No âmbito do Concurso Público com Publicitação no Diário da República, para a Aquisição 

de Serviços Técnicos de Inspeção, de Reinspecção, de Realização de Inquéritos, de 

Peritagens e Emissão de Relatórios e Pareceres no Âmbito da Manutenção e Inspeção dos 

Ascensores, Monta – Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora aprovado o Relatório Final nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 148.º 

do Código dos Contratos Públicos. 

Foi ainda adjudicado o aludido procedimento concursal, ao abrigo do n.º 1 do artigo 36.º do 

Código dos Contratos Públicos e alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n,º 75/2013 de 12 de 

setembro, na sua atual redação e aprovado nos termos do n.º 2 do artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos a respetiva minuta do contrato a celebrar com a entidade adjudicatária. - 

Concurso Público com Publicitação no Diário da República, para a Aquisição de 

Serviços Técnicos de Inspeção, de Reinspecção, de Realização de Inquéritos, de 

Peritagens e Emissão de Relatórios e Pareceres no Âmbito da Manutenção e Inspeção 

dos Ascensores, Monta – Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes – 

Adjudicação. 

 

 

 

 


