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REUNIÃO DE CÂMARA DE 3 DE JULHO DE 2013 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o pedido de licenciamento da operação de loteamento 

em AUGI-E, para a parcela de terreno, designada por “Alto dos Moinhos”, sita na freguesia de São Brás, 

solicitado pela Associação de Proprietários da Serra da Mira, na qualidade de titular do processo de 

Loteamento n.º 499-PL/92, nos termos do artigo 24.º conjugado com o disposto no artigo 29.º, ambos 

da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na sua atual redação, dando lugar à emissão do Alvará de 

Loteamento, bem como comunicar à competente Conservatória do Registo Predial para efeitos de registo 

do Alvará em causa. – Licenciamento de Operação de Loteamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório de Avaliação, elaborado pela Comissão de 

Avaliação, relativo a terrenos a permutar entre o Município da Amadora e a Santa Casa da Misericórdia 

da Amadora, bem como submeter a deliberação em causa à autorização da Assembleia Municipal, nos 

termos da alínea i) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação. 

– Relatório de Avaliação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar os resultados transitados até 31 de dezembro de 

2012, bem como o resultado líquido do exercício de 2012, e submeter os mesmos à aprovação da 

Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea r) do n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na sua atual redação, conjugado com o Ponto 2.7.3.1 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, na sua atual redação, Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). – 

Resultados Transitados. 

 

Relativamente ao Concurso Público para a Empreitada “Cineteatro Municipal D. João V – Execução da 

Obra de Remodelação e Reabilitação do Edifício”, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora o 

Relatório Final elaborado pelo Júri do aludido procedimento concursal, e adjudicado o Concurso Público 

em causa. Foi ainda aprovado, que em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de 

adjudicação previstas no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação (Código dos 

Contratos Públicos), a adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar subsequente (s), nos 

termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 do artigo 93.º e n.º 2 

do artigo 105., todos do aludido diploma legal. - Concurso Público para a Empreitada “Cineteatro 

Municipal D. João V – Execução da Obra de Remodelação e Reabilitação do Edifício – 

Adjudicação. 

 

No âmbito da empreitada de “Execução das Obras de Qualificação do Espaço Público em Substituição dos 

Urbanizadores na Serra de Carnaxide, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o Plano de 

Segurança e Saúde. - Plano de Segurança e Saúde. 
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No âmbito da instauração de um procedimento disciplinar, a um funcionário desta Edilidade, por violação 

dos deveres de zelo e de obediência, foi pela Câmara Municipal da Amadora, aprovado a aplicação de 

uma pena disciplinar. – Procedimento Disciplinar. 

 

Relativamente à instauração de um procedimento disciplinar, a um funcionário desta Edilidade, por 

violação do dever de zelo e de obediência, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a suspensão 

da pena aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, ao funcionário em causa. – Procedimento Disciplinar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a nomeação como vogal a integrar o Conselho de 

Administração dos SIMAS, o Presidente desta Edilidade, nos termos e ao abrigo do n.º 2 do artigo 12.º 

da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, conjugado com os artigos 14.º e 15.º do Regulamento de 

Organização dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e 

Amadora. – Conselho de Administração dos SIMAS. 

 


