
 

Câmara Municipal da Amadora 
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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovado a constituição dos fundos de maneio para o ano 2009, os quais têm 

como objectivo o pagamento de despesas urgentes e inadiáveis dos respectivos serviços. – Fundos de 

Maneio. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal delegar no Presidente da Câmara, com faculdade de subdelegar, a 

competência para gerir a dotação global necessária à celebração de contratos de trabalho a termo certo 

para o ano de 2009. – Dotação Global para Contratos de Trabalho a Termo Certo. 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovado aplicar pena disciplinar a diversos funcionários desta Câmara, por 

violação de deveres gerais, com aplicação suspensa, por determinado período. – Procedimentos 

Disciplinares. 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovado aplicar pena disciplinar a um funcionário desta Câmara, por violação 

de um dever geral. – Procedimento Disciplinar. 

 

Aprovado pela Câmara Municipal proceder ao arquivamento de um processo de inquérito. – 

Procedimento de Inquérito. 

 

Aprovado pela Câmara Municipal proceder ao arquivamento de um processo disciplinar. – 

Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado ratificar os actos do Presidente, relativos à adjudicação 

e aprovação da minuta do contrato, no âmbito do Concurso Público para a Prestação de Serviços e 

relativo ao Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico. - 

Concurso Público para a Prestação de Serviços e relativo ao Programa das Actividades de 

Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 

Pela Câmara Municipal foram ratificados os actos do Presidente da Câmara, no âmbito da resolução 

convencional do contrato celebrado entre o Município e a empresa Vadeca Serviços – Limpeza Industrial, 

S.A. – Ratificação de Actos do Presidente. 

 

Relativamente às competências das Autarquias na área da Acção Social, designadamente no que se 

refere ao subsídio para livros e material escolar, foi aprovada a transferência de uma verba para as 

Escolas do 1.º Ciclo e de Educação Pré-Escolar do Município, resultante do acerto de valores, efectuado 

com base no número nas listas finais, e tendo em conta o número total de alunos apurados e 

carenciados. – Acção Social Escolar – Apoio para Livros e Material Escolar. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o aditamento ao Protocolo de Colaboração, no âmbito 

do Programa Municipal de Empreendorismo Social Amadora Empreende – Incubadora Quick, instrumento 

jurídico que proporciona uma plataforma de contacto entre activos e desempregados com potencial 

empreendedor, a autarquia, a universidade e o meio empresarial. – Protocolo de Colaboração – 

Aditamento. 

 

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

Município da Amadora e a Junta de Freguesia da Damaia, cujo objectivo é dar continuidade aos Projectos 

e Acções em curso no Bairro da Estrada Militar da Damaia, permitindo reforçar a coesão social do 

Município e combater os fenómenos de pobreza e exclusão social. – Protocolo de Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a adjudicação do Concurso Público para construção de 4 

salas de Aula e Balneários da E.B 1/J.I Terra dos Arcos, e a respectiva minuta do contrato bem como 

nomeado o Coordenador de Segurança em obra. – Concurso Público para Construção de 4 salas de 

Aula e Balneários da E.B.1/JI Terra dos Arcos.  

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a adjudicação do Concurso Público para demolição de edifícios 

e outras construções em vários locais do concelho e a respectiva minuta de contrato. - Concurso 

Público para Demolição de Edifícios e outras Construções em Vários Locais do Concelho. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a adjudicação do Concurso Público para a requalificação 

das fachadas do edifício dos Paços do Concelho do Município da Amadora, e a respectiva minuta do 

contrato. - Concurso Público para a Requalificação das Fachadas do Edifício dos Paços do 

Concelho do Município da Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do Acordo de Resolução Convencional do 

contrato da Empreitada para a Quinta Grande Damaia/Condes da Lousã – Fase IV/Requalificação do 

Palácio dos Condes da Lousã. – Acordo de Resolução Convencional. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aceitar a doação de um painel, de autoria do Mestre 

Manuel Alves Cargaleiro, ao Município da Amadora – Doação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o aditamento rectificativo ao Acordo de Cooperação, 

celebrando entre o Município da Amadora, Companhia Portuguesa de Hipermercados, S.A. e Dolce Vita 

Tejo – Investimento Imobiliário, S.A., no âmbito da operação de alteração ao Alvará de Loteamento n.º 

2/2005. – Acordo de Cooperação – Aditamento Rectificativo. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a rectificação da Cláusula Segunda da minuta do 

Contrato de Empreitada relativa a conclusão da obra da Biblioteca Dr. Fernando Piteira Santos, para 

conclusão da obra. – Minuta do Contrato – Rectificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 1.ª alteração ao Orçamento de Despesa do ano 2009. – 

Orçamento 2009 – 1.ª Modificação. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal delegar no Presidente da Câmara, com faculdade de subdelegar, as 

competências contempladas no âmbito do quadro de transferência de competências para o município, 

em matéria de educação. – Delegação de Competências em Matéria de Educação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram ratificados os actos, e relativos a abate de equipamento 

municipal. – Abate de Equipamento – Ratificação. 

 

 

 

 

 

 


