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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi designado o representante do Município da Amadora na SIMTEJO 

– Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, S.A. – SIMTEJO – Saneamento Integrado 

dos Municípios do Tejo e Trancão, S.A. – Representante. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o despacho do Presidente da Câmara, o qual aprovou a minuta 

da adenda ao contrato de empreitada para a Execução das Obras de Qualificação do Espaço Público em 

Substituição dos Urbanizadores do Moinho do Guizo, e autorizou a respectiva celebração. – Minuta do 

Contrato – Ratificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o despacho do Presidente da Câmara, o qual autorizou 

a aquisição de quatro fogos, para realojamento de algumas famílias que estando abrangidas pelo 

Programa Especial de Realojamento (PER), não tinham beneficiado de realojamento, ao abrigo do 

protocolo da CRIL inicialmente celebrado. – Aquisição de Fogos – Ratificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 1.ª alteração ao Orçamento Ordinário e às Grandes Opções 

do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) do ano 2010. – 1.ª 

Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o despacho proferido pelo Presidente da Câmara, 

através do qual autorizou a alteração ao contrato relativo à 2.ª renovação, no âmbito do Concurso 

Público Internacional para Fornecimento Diário de Refeições nas Escolas de Ensino Básico do 1.º Ciclo e 

do Pré Escolar do Município da Amadora e para os Lotes 1 e 2. – Renovação do Contrato – 

Ratificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para a Associação Partilha – 

Associação de Moradores do Bairro do Zambujal, no âmbito do Projecto Piloto Mediadores Municipais do 

ACIDI, o qual tem como objectivo incentivar iniciativas da sociedade civil, que visam melhorar o acesso 

das comunidades ciganas e serviços a equipamentos locais, e promover a comunicação entre a 

comunidade cigana e a comunidade envolvente, com vista à prevenção e gestão de conflitos. – Projecto 

Piloto Mediadores Municipais do ACIDI. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar penas disciplinares a funcionários desta 

Autarquia, por violação de diversos deveres gerais. – Procedimentos Disciplinares. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder ao arquivamento de um procedimento disciplinar. – 

Procedimento Disciplinar. – Arquivamento. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo de delegação de competências, a 

celebrar entre o Município da Amadora e a Junta de Freguesia da Venteira, no âmbito da 

descentralização da limpeza pública, submetendo o referenciado instrumento jurídico à autorização da 

Assembleia Municipal. – Protocolo de Delegação de Competências. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a abertura de uma conta bancária, no âmbito de uma 

aplicação financeira. – Abertura de Conta. 


