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REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 5 JUNHO DE 2013 

 
RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado um Voto de Pesar, pelo falecimento do Sr. António 
Joaquim dos Santos Teixeira, Presidente do Clube de Ténis da Amadora. – Voto de Pesar 
 
No âmbito do Concurso Público para a Prestação de Serviço Móvel Terrestre, com cedência de 
equipamentos ao Município da Amadora, foram pela Câmara Municipal da Amadora retificadas as 
cláusulas constantes do caderno de encargos, bem como aprovado o aditamento do Anexo I, a 
prorrogação do prazo para apresentação de proposta, e sua publicitação – Concurso Público. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora, no contexto do Concurso Público com publicação no JOUE, para 
Fornecimento de Refeições nas Escolas do Ensino Básico 1º Ciclo e do Pré-Escolar, aprovado o relatório 
final elaborado pelo júri do procedimento e adjudicado o referido Concurso Público – Concurso Público. 
 
No âmbito do protocolo de colaboração celebrado entre o Município da Amadora e a União de 
Reformados, Pensionistas e Idosos (URPIA), para a concretização do Projeto Passa a Palavra, projeto este 
que contribui para a reinserção social e profissional, através da mobilização, encaminhamento e inserção 
de pessoas em situações de exclusão social, nomeadamente os sem-abrigo, toxicodependentes, 
alcoólicos e pessoas com perturbações mentais, tendo em conta a necessidade de adequação do aludido 
protocolo ao disposto na Lei da Organização e Processo do Tribunal de Contas, foi pela Câmara Municipal 
da Amadora revogado o protocolo de colaboração em vigor e consequentemente, aprovada a minuta do 
novo protocolo a celebrar entre as mesmas entidades, para prossecução do supra mencionado projeto – 
Projeto Passa a Palavra. 
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Em face do protocolo celebrado entre o Município, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 
Intercultural, I.P. e a Associação de Moradores do Bairro do Zambujal “A Partilha”, e na sequência do 
aditamento ao mesmo para a continuidade do projeto em causa, foi aprovado atribuir a verba 
correspondente à comparticipação do Município no tocante ao mediador municipal que intervém no 
Projeto-piloto Mediadores Municipais do ACIDI e referente aos meses de junho e julho de 2013. – 
Projeto-piloto Mediadores Municipais – Comparticipação do Vencimento do Mediador Municipal 
– 5.ª Tranche. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a descentralização de verba a atribuir à Associação 
Cultural Teatro dos Aloés, para a preparação e execução da peça de teatro “Julieta” – Espetáculo de 
Teatro para a Escolas do Concelho – Apoio 
 
Para a realização do XXV Clinic Internacional – Amadora 2013, foi pela Câmara Municipal da Amadora 
aprovada a minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar com a Associação 
Nacional de Treinadores de Basquetebol, bem como a atribuição de verba à aludida associação, para 
organização do evento – XXV Clinic Internacional – Amadora 2013 – Apoio 
 
No âmbito do Concurso Público para a Empreitada “Execução das obras de qualificação no espaço público 
em substituição dos urbanizadores na Serra de Carnaxide”, foi aprovado o Relatório Final elaborado pelo 
Júri do aludido procedimento, e adjudicado o referido Concurso Público. Foi ainda aprovado, que em caso 
de ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação previstas no 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.º, todos daquele diploma legal. - Concurso Público para a Empreitada “Execução das obras de 
qualificação no espaço público em substituição dos urbanizadores na Serra de Carnaxide” – 
Adjudicação. 
 
 
 



 
Câmara Municipal da Amadora 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter à aprovação da Assembleia Municipal da 
Amadora, o Regulamento do Programa Municipal de Apoio à realização de Obras – Reabilita +, após 
discussão pública – Regulamento do Programa Municipal de Apoio à realização de Obras – 
Reabilita + - Após Discussão Pública. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar o projeto de Regulamento Municipal sobre a Utilização 
Ilegal de Edifícios ou Frações, Desenvolvimento de Atividades não Licenciadas e Limpeza de Fogos, 
submetendo este a apreciação pública por um período de 30 dias - Projeto de Regulamento Municipal 
sobre a Utilização Ilegal de Edifícios ou Frações, Desenvolvimento de Atividades não 
Licenciadas e Limpeza de Fogos – Discussão Pública 
 
No âmbito de processo disciplinar instaurado contra um funcionário desta Autarquia, foi pela Câmara 
Municipal da Amadora deliberado aplicar a pena de suspensão pelo período de 90 dias, por violação dos 
deveres de zelo, assiduidade e pontualidade – Processo Disciplinar. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou aplicar, no contexto de processo disciplinar instaurado contra 
um funcionário da Autarquia por violação dos deveres de zelo, assiduidade e pontualidade, uma pena de 
multa no valor de € 120,00, suspendendo esta pelo período de 6 meses – Processo Disciplinar 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado, no âmbito do Concurso Público para o fornecimento de 
sacos plásticos descartáveis para contentores semienterrados, o relatório final elaborado pelo júri do 
procedimento e adjudicado o referido Concurso Público – Concurso Público. 
 
 
 
 


