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REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 27 DE AGOSTO DE 2014 
 
 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado ratificar o despacho proferido pela 
Presidente da Câmara e através do qual autorizou o indeferimento do recurso hierárquico 
interposto por um dos concorrentes, no âmbito do concurso público para a prestação de 
serviços de desenvolvimento do ensino do inglês, no 1º ciclo do ensino básico – Concurso 
Público - Ratificação 
 
A Câmara Municipal da Amadora ratificou o despacho emanado pela Presidente da Câmara, 
através do qual autorizou a retificação às peças do concurso público para a prestação de 
serviços de impressão do boletim Municipal “Amadora Sempre em Movimento”, bem como 
autorizou a prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas – Concurso 
Público - Ratificação 
 
Foi pela Câmara Municipal deliberado ratificar o despacho proferido pela Presidente da Câmara 
e pelo qual concordou com a alteração ao júri do concurso público para a prestação de serviços 
de desenvolvimento da atividade física e desportiva no 1º ciclo do ensino básico (AEC) – 
Concurso Público – Ratificação 
 
A Câmara Municipal da Amadora ratificou o despacho proferido pela Presidente da Câmara e 
pelo qual aprovou o relatório final e consequente adjudicação do concurso público para a 
prestação de serviços de desenvolvimento da atividade física e desportiva no 1º ciclo do ensino 
básico (AEC) – Concurso Público – Ratificação 
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Foi pela Câmara Municipal da Amadora ratificado o despacho exarado pela Presidente da 
Câmara, através do qual autorizou a rejeição dos erros e omissões do caderno de encargos, 
apresentados por dois dos concorrentes, no âmbito do concurso público para a prestação de 
serviços de assistência técnica e manutenção aos sistemas luminosos automáticos de trânsito 
(SLAT), do Município da Amadora – Concurso Público – Ratificação 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar o despacho proferido pela Presidente da 
Câmara e pelo qual aprovou o relatório final e a adjudicação do concurso público para a 
prestação de serviços de certificação de contas do Município da Amadora, bem como aprovou a 
minuta de contrato a celebrar com a entidade adjudicatária. Foi igualmente deliberado solicitar 
à Assembleia Municipal da Amadora a nomeação da entidade adjudicatária como auditor 
externo responsável, em cumprimento do vertido no nº 1 do artigo 77º da Lei nº 73/2013 de 3 
de setembro, que aprovou o Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades 
Intermunicipais – Concurso Público - Ratificação 
 
Foram pela Câmara Municipal da Amadora ratificados os despachos emanados pela Presidente 
da Câmara, através dos quais indeferiu o recurso hierárquico apresentado por um dos 
concorrentes, no âmbito do procedimento com vista à apresentação de convites aos 
cocontratantes, selecionados no âmbito do Acordo Quadro de Vigilância e Segurança e aprovou 
o relatório final e subsequente adjudicação do aludido procedimento – Concurso Público – 
Ratificação 
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A Câmara Municipal da Amadora ratificou os despachos proferidos pela Presidente da Câmara e 
no âmbito dos quais autorizou as adjudicações dos concurso públicos para a Requalificação de 
Pavimentos 2014/2015/2016 – Zonas Norte, Centro e Sul – Empreitadas nºs 23/2014, 
24/2014 e 25/2014 – Concursos Públicos – Ratificação 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar a atribuição de apoio financeiro à 
Fábrica da Igreja Paroquial da Paróquia da Nossa Senhora da Conceição da Amadora, para 
requalificação das capelas mortuárias – Apoio Financeiro 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou a concessão de apoio financeiro à Fábrica da Igreja 
Paroquial de Alfornelos, para comparticipação das obras no complexo do centro paroquial de 
Alfornelos – Apoio Financeiro 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberada a atribuição de apoios económicos a seis 
munícipes, no âmbito do Fundo de Coesão Social Municipal – Apoios Económicos – Fundo 
de Coesão Social Municipal 


