
 

Câmara Municipal da Amadora 
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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar pena disciplinar a um funcionário por violação de 

deveres gerais. – Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi indeferido uma pretensão apresentada por um funcionário no que 

à revisão de procedimento disciplinar diz respeito. Foi ainda deferido o pedido efectuado pelo mesmo 

funcionário do pagamento da pena aplicada em prestações. – Procedimento Disciplinar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a ratificação do acto proferido pelo Sr. Presidente e relativo à 

autorização da prorrogação do prazo para apresentação das propostas no Concurso Público para a 

Constituição de Direito de Superfície sobre o Terreno onde se situa o actual Mercado dos Moinhos da 

Funcheira, na Amadora. – Prorrogação do Prazo para Apresentação das Propostas no Concurso 

Público para a Constituição de Direito de Superfície sobre o Terreno onde se situa o actual 

Mercado dos Moinhos da Funcheira, na Amadora – Ratificação do Acto. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo de cooperação a celebrar entre o 

Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, a Associação Partilha – Associação de 

Moradores do Bairro do Zambujal, na Buraca e o Município da Amadora, com o objectivo de incentivar 

iniciativas da sociedade civil que visam melhorar o acesso das comunidades ciganas a serviços e 

equipamentos locais, promovendo a comunicação entre a comunidade cigana e a comunidade 

envolvente, com vista à prossecução e gestão de conflitos. – Protocolo de Cooperação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovados os Planos de Segurança e Saúde referentes ao 

Concurso Público para a execução das obras de qualificação do espaço público em substituição dos 

urbanizadores do Moinho do Guizo e Concurso Público para a execução da obra de qualificação 

paisagística do Largo da Igreja, na Damaia. – Planos de Segurança e Saúde. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Relatório Final, relativo à adjudicação do 

procedimento por Ajuste Directo para a Prestação de Serviços de Fiscalização da Empreitada E B 1 da 

Venteira 1 e Elaboração e Execução da Obra de Criação de Três Salas de JI. Foi ainda aprovada a 

respectiva minuta de contrato, e caso haja caducidade da adjudicação, se processe nos termos e ao 

abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, 87.º e n.º 2 do artigo 105.º do Código dos Contratos Públicos, e 

concedido um prazo após a notificação, para apresentação dos documentos enviados aos concorrentes. – 

Ajuste Directo para Prestação de Serviços de Fiscalização da Empreitada E B 1 Venteira 1 – 

Elaboração e Execução da Obra de Criação de Três Salas do JI – Adjudicação. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório Final, relativo à adjudicação do procedimento por 

Ajuste Directo de Aquisição de Serviços para a Elaboração do Projecto da E.B. 1/JI da Atalaia. Foi ainda 

aprovada a respectiva minuta de contrato, e caso haja caducidade da adjudicação, se processe nos 

termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, 87.º e n.º 2 do artigo 105.º do Código dos Contratos 

Públicos, e concedido um prazo após notificação, para apresentação dos documentos enviados aos 

concorrentes. – Ajuste Directo de Aquisição de Serviços para a Elaboração do Projecto da 

E.B.1/JI da Atalaia – Adjudicação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Relatório Final, relativo à adjudicação do 

procedimento por Ajuste Directo da Elaboração e Execução da Obra de Criação de Três Salas do Jardim 

de Infância na E.B.1 da Venteira 1, tendo ainda sido aprovado a nomeação do coordenador de segurança 

em obra. – Ajuste Directo da Elaboração e Execução da Obra de Criação de Três Salas do 

Jardim de Infância na E.B.1 da Venteira 1 – Coordenador de Segurança em Obra. 

 

No âmbito de um processo administrativo de notificação, relativo à ocupação da via pública, a Câmara 

Municipal da Amadora aprovou considerar improcedente o recurso hierárquico impróprio apresentado 

pelo notificado. – Recurso Hierárquico. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo de colaboração, a celebrar entre 

o Município da Amadora e Aljustrel & Fernandes – Consultadoria em Marketing e Publicidade, Lda., o 

qual tem por objecto a colocação de um painel digital publicitário, em local a definir pelo Município, no 

qual deverá ser colocada informação com relevância municipal, como seja a relativa a actividades 

municipais de índole cultural e desportiva, qualidade do ar, quantidade de ozono e gases nocivos na 

atmosfera, informação meteorológica e informação relativa ao tráfego, e ainda a colocação de quatro 

painéis outdoors. – Protocolo de Colaboração. 

 

No âmbito do apoio financeiro especial designado por RECRIPH, foi apresentado um pedido pela 

administradora do imóvel, para a realização de obras de recuperação, sito na freguesia da Venteira, 

tendo a Câmara Municipal aprovado a sua comparticipação nas referidas obras. – RECRIPH. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do Acordo de Colaboração, a celebrar entre o 

Município da Amadora e o Dolce Vita Tejo, o qual tem como objectivo estabelecer as bases da parceria a 

desenvolver entre as aludidas partes para a execução da limpeza pública dos arruamentos e outros 

espaços públicos de acesso ao Centro Comercial Dolce Vita Tejo. – Acordo de Colaboração. 

 

No âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular para 2009/2010, foi aprovado 

atribuir uma verba para as Juntas de Freguesia, Agrupamentos de Escolas e Associações do Município, 

entidades que promovem os tempos de permanência das crianças nas escolas de modo a poderem 

responder mais adequadamente às necessidades das famílias. – Actividades de Enriquecimento 

Curricular 2009/2010. 
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No âmbito do contrato de doação de autocarros, celebrado entre a Câmara Municipal da Amadora e as 

Juntas de Freguesia do concelho, foi aprovado atribuir uma verba para o pagamento das 2.ª visitas de 

estudo efectuadas pelas Juntas de Freguesia no ano lectivo de 2008-2009. – Visitas de Estudo. 

 

Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora proceder à alienação de bens móveis (quinze veículos) na 

modalidade de venda em Hasta Pública. – Alienação de Veículos em Hasta Pública. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município da Amadora e o Dolce Vita Tejo – Investimento Imobiliário, S.A., cujo objectivo do aludido 

instrumento jurídico é criar e pôr em funcionamento a linha de Metrobus, ligando a Reboleira ao Dolce 

Vita Tejo, criar e pôr em funcionamento um novo nó intermodal de acesso a Lisboa, transformar a Praça 

Central do aludido Centro Comercial num espaço público onde se promovam eventos, minimizar os 

encargos de limpeza e manutenção das áreas públicas situadas na envolvente do Dolce Vita Tejo e 

apoiar diversas iniciativas de interesse público, de cariz social, ambiental ou económico. – Protocolo de 

Colaboração. 

 

 


