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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do contrato de comodato, a celebrar entre o 

Ministério da Administração Interna, o Município da Amadora e a Polícia de Segurança Pública, através 

do aludido instrumento jurídico, é cedida uma parte do imóvel sito na Estrada Militar, n.º 82, na 

freguesia da Damaia, permitindo à Divisão de Segurança Publica a instalação da esquadra de trânsito, 

secção de inquéritos e um posto clínico da PSP. – Minuta de Contrato de Comodato. 

 

No âmbito do processo disciplinar instaurado a uma funcionária, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovado a aplicação de uma pena de multa, suspensa pelo período de um ano, por violação dos 

deveres gerais de zelo, obediência e de assiduidade. – Procedimento Disciplinar. 

 

Relativamente a um processo disciplinar instaurado a um funcionário, foi pela Câmara Municipal da 

Amadora aprovado a aplicação de uma pena de multa, suspensa pelo período de um ano, por violação 

dos deveres gerais de zelo, obediência e de assiduidade. - Procedimento Disciplinar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório Final elaborado pelo Júri do Concurso Público 

Internacional para Aquisição de Serviços de Desenvolvimento da Atividade Física e Desportiva no 1.º 

Ciclo do Ensino Básico (AEC), bem como a adjudicação da aludida prestação de serviços. - Concurso 

Público Internacional para Aquisição de Serviços de Desenvolvimento da Atividade Física e 

Desportiva no 1.º Ciclo do Ensino Básico (AEC). 

 

No âmbito do Concurso Público Internacional para Prestação de Serviços de Ensino de Inglês no 1.º Ciclo 

do Ensino Básico (AEC), foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o Relatório Final elaborado pelo 

Júri do aludido procedimento concursal, bem como a adjudicação da referida prestação de serviços. - 

Concurso Público Internacional para Prestação de Serviços de Ensino de Inglês no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico (AEC). 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Relatório Final apresentado pela entidade executora, 

a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, no âmbito da Execução do Contrato Local de 

Desenvolvimento Social, no território de Santa Filomena, (o qual inclui a Encosta Nascente e Estrada 

Militar da Mina), na freguesia da Mina. – Relatório Final. 

 

No âmbito do Concurso Público para a empreitada de “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 

2012/2013/2014 na Zona Norte”, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o Relatório Final 

elaborado pelo Júri do referido procedimento concursal, e a adjudicação do concurso em causa. 
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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 do aludido diploma legal. - Concurso Público para a 

empreitada de “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2012/2013/2014 na Zona 

Norte”. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório Final elaborado pelo Júri do Concurso Público para 

a empreitada de “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2012/2013/2014 na Zona Centro” e 

a adjudicação do referido procedimento concursal. 

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 do aludido diploma legal. - Concurso Público para a 

empreitada de “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2012/2013/2014 na Zona 

Centro”. 

 

No âmbito do Concurso Público para a empreitada de “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 

2012/2013/2014 na Zona Sul”, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o Relatório Final 

elaborado pelo Júri do referido procedimento concursal e a adjudicação do concurso em causa. 

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 do aludido diploma legal. - Concurso Público para a 

empreitada de “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2012/2013/2014 na Zona 

Sul”. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora e no âmbito do Concurso Público para a empreitada de “Sinalização 

Horizontal 2012/2013/2014 para a Aquisição e Instalação na Zona Norte”, foi aprovado o Relatório Final 

elaborado pelo Júri do referido procedimento concursal, bem como a adjudicação do mencionado 

procedimento concursal. 

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 do aludido diploma legal. - Concurso Público para a 

empreitada de “Sinalização Horizontal 2012/2013/2014 para a Aquisição e Instalação na 

Zona Norte”. 
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Relativamente ao Concurso Público para a empreitada de “Sinalização Horizontal 2012/2013/2014 para a 

Aquisição e Instalação na Zona Sul”, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora o Relatório Final 

elaborado pelo Júri do referido procedimento concursal, bem como a adjudicação do mencionado 

procedimento concursal. 

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 do aludido diploma legal. - Concurso Público para a 

empreitada de “Sinalização Horizontal 2012/2013/2014 para a Aquisição e Instalação na 

Zona Sul”. 

 

 


