
 

 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 21 DE OUTUBRO DE 201 5 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora emitido parecer prévio vinculativo à celebração de um 

contrato para a prestação de serviços de reparação de viaturas, na modalidade de fornecimento 

contínuo – Parecer Prévio Vinculativo 

 

No âmbito do protocolo celebrado entre o Município da Amadora e a REN – Rede Elétrica 

Nacional, S.A., foi pela Câmara Municipal aprovada a concretização da cláusula 6ª do aludido 

protocolo, consubstanciando-se aquela na realização de obras de infraestruturas no solo, conexas 

e necessárias à implementação de um sistema de videovigilância – Protocolo com a REN – 

Rede Elétrica Nacional, S.A. – Concretização da Clá usula 6ª 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aplicar a sanção disciplinar de repreensão escrita, 

suspensa de registo pelo período de seis meses, a duas trabalhadoras desta Autarquia, por 

violação dos deveres de correção, bem como aplicar a sanção disciplinar de pena de multa a um 

outro trabalhador do Município, pela violação dos deveres gerais de zelo e correção – Processos 

Disciplinares 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a descentralização de verba para as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, gestoras das creches municipais, e referente ao ano letivo 

de 2015/2016 – Descentralização de Verbas 

 

 



 

 

 

 

No contexto do protocolo de colaboração celebrado com a Santa Casa da Misericórdia da 

Amadora (SCMA), para implementação do Sistema Telefónico de Assistência Permanente 

(STAPA), foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a transferência de verba para a 

aludida entidade parceira, correspondente ao período de abril a agosto de 2015 e a acertos de 

IVA em falta de períodos anteriores – Transferência de Verba 

 

Para promoção das atividades dos clubes e associações desportivas, enquanto fator estruturante 

na coesão do tecido associativo local, reforçando as competências próprias na gestão e 

planeamento eficiente dos seus projetos desportivos, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovada a atribuição de verba aos agrupamentos de escolas, de acordo com a utilização dos 

recintos desportivos escolares, pelo movimento associativo desportivo da Amadora e referente 

aos meses de abril a junho de 2015 – Atribuição de Verba 

 

Para a realização da 28ª Edição dos Jogos Juvenis Escolares da Amadora, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora aprovada a transferência de verba para as escolas parceiras – 

Transferência de Verba 

 

No âmbito do projeto Arrival CIties, do qual a Amadora é líder parceiro, e para realização da 1ª 

reunião de coordenação/receção com a comitiva do referido projeto, foi pela Câmara Municipal da 

Amadora aprovada a transferência de verba para escola básica 2,3 e Secundária Dr. Azevedo 

Neves, para promoção da aludida reunião de coordenação – Transferência de Verba 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a concessão de apoios financeiros a dois 

munícipes, requeridos no âmbito do Fundo de Coesão Social Municipal – Fundo de Coesão 

Social Municipal – Apoio Económico 

 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta de protocolo de cedência temporária 

de bens museológicos, a celebrar com o Exército Português, para a realização de uma exposição 

temporária designada por “Portugal e a Grande Guerra”, enquadrada nas comemorações do 

Centenário da I Grande Guerra – Minuta de Protocolo de Cedência Temporária de Bens 

Museológicos 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou nomear os membros que compõem o Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS), cabendo a presidência e um vogal à Câmara Municipal de Oeiras e à 

Câmara Municipal da Amadora, a nomeação de outro vogal – Nomeação dos Membros do 

Conselho de Administração dos SIMAS 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a restituição ao Ministério da Educação e 

Ciência, do montante referente ao período de tempo compreendido entre janeiro de 2009 e agosto 

de 2015, ao abrigo do contrato de execução relativo à transferência de competências para o 

Município em matéria de educação, – Restituição de Verba 

 


