
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 15 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou submeter a discussão pública ao abrigo do n.º 2 

do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com a redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro, o pedido de alteração do licenciamento relativo 

à operação de loteamento titulada pelo Alvará de Loteamento n.º 4/97, requerida por 

Nabansil Construção Civil, Lda. - Alteração do Licenciamento da Operação de 

Loteamento – Discussão Pública. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter a discussão pública ao abrigo do 

n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com a redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro, pedido de alteração do licenciamento relativo à 

operação de loteamento titulada pelo Alvará de Loteamento n.º 78/73, requerida por 

Gerexpotel, Lda. - Alteração do Licenciamento da Operação de Loteamento – 

Discussão Pública. 

 

A Câmara Municipal da Amadora indeferiu o pedido de alteração à licença de operação de 

loteamento, apresentado pela requerente Maria Irene Soares Ferreira Diamantina, nos 

termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, 

com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro. - Alteração do 

Licenciamento da Operação de Loteamento. 

 

No âmbito das visitas de estudo proporcionadas aos alunos das Escolas Públicas do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância do Município, em autocarros cedidos às Juntas 

de Freguesia, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a transferência de uma 

verba para as Juntas de Freguesia da Encosta do Sol e da Mina de Água. – Visitas de 

Estudo. 

 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado as áreas de formação prioritárias para o 

pessoal não docente, a exercer funções nos Agrupamentos de Escolas do Concelho, para o 

biénio 2016/2018, definidas pelo Centro de Formação da Associação de Escolas do 

Concelho da Amadora (CFAECA), bem como a transferência de uma verba para o referido 

Centro. – Formação para Pessoal não Docente. 

 

A Câmara Municipal da Amadora indeferiu o pedido de indeminização, efetuado por um 

requerente, por danos sofridos no seu veículo. – Pedido de Indemnização. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas as minutas dos contratos referentes 

aos Lotes 1 e 2, no âmbito do Concurso Publico Internacional para o Fornecimento de 

Varredoras e de Uma Viatura de Remoção de Resíduos Urbanos Movidas a Diesel. – 

Concurso Publico Internacional para o Fornecimento de Varredoras e de Uma Viatura 

de Remoção de Resíduos Urbanos Movidas a Diesel - Minutas de Contratos.  

 

A Câmara Municipal da Amadora aplicou a um funcionário desta Edilidade, a sanção 

disciplinar de despedimento, por violação dos deveres gerais de zelo, lealdade e correção. – 

Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município da Amadora e a Egzit Dance – 

Associação Cultural, no âmbito da realização do 2.º Encontro de Danças Urbanas. 

Foi ainda aprovado, o apoio financeiro para a realização do supramencionado Encontro, e 

ceder os apoios não financeiros, técnicos e logísticos necessários à realização do evento 

em causa. – Contrato-Programa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o projeto de execução referente à empreitada 

designada por Eixo Estruturante da Venda Nova/Falagueira – Execução de Obra. 

Foi ainda aprovado, a abertura de concurso público para a empreitada supramencionada, 

com o prazo máximo de execução de 364 dias, as peças do concurso, nomeação do júri, 

delegar no júri as competências para proceder à prestação de esclarecimentos e à 

retificação de erros ou omissões das peças do procedimento, decidir sobre as prorrogações 

do  prazo fixado  para  a  apresentação de propostas, e o  Coordenador de  Segurança  em  

 



 

 

 

Obra. – Projeto de Execução – Concurso Público para a Empreitada “Eixo Estruturante 

Venda Nova/Falagueira – Execução de Obra” – Abertura - Coordenador de Segurança 

em Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


