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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 
 
A Câmara Municipal deliberou submeter à Assembleia Municipal, proposta de autorização prévia para a 
assunção de compromissos plurianuais para os anos de 2014 e 2015, no âmbito de procedimento 
concursal a ser objeto de posterior abertura – Autorização prévia para a Assunção de 
Compromissos Plurianuais, para os anos de 2014 e 2015. 
 
Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a redução da garantia bancária emitida pelo Banco 
Espirito Santo, para a execução de obras de urbanização, no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 2/03 e 
referente ao Processo 164-PL/01. – Redução de Garantia Bancária. 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 3ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano de 
Atividades Municipais) e Orçamento de Despesa para 2013 - Grandes Opções do Plano (Plano de 
Atividades Municipais) e Orçamento da Despesa para 2013 – 2ª Modificação. 
 
Foi pela Câmara Municipal aprovada a 3ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano de Atividades 
Municipais) e Orçamento de Despesa para 2013 – Anos Seguintes, a ser submetida à aprovação da 
Assembleia Municipal - Grandes Opções do Plano (Plano de Atividades Municipais) e Orçamento 
da Despesa para 2013 - Anos Seguintes – 3ª Modificação. 
 
No contexto do Regulamento Municipal para a atribuição de apoios sociais a grupos desfavorecidos da 
população – Fundo de Coesão Social Municipal - foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 
concessão de dois apoios económicos – Fundo de Coesão Social Municipal. 
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No âmbito do concurso público “Creche Atalaia – Execução da Obra de Construção” e após fiscalização 
realizada à empreitada, foi pela Câmara Municipal da Amadora nomeado novo Coordenador de Segurança 
em Obra, deixando de exercer funções o anteriormente nomeado para o efeito. – Concurso Público 
para “Creche Atalaia – Execução de Obra de Construção” – Substituição do Coordenador de 
Segurança em Obra  
 
No âmbito de processo disciplinar instaurado contra um funcionário desta Autarquia, foi pela Câmara 
Municipal da Amadora deliberado aplicar a pena de demissão, por violação dos deveres de zelo, 
assiduidade e pontualidade – Processo Disciplinar. 
 
Na sequência de requerimento apresentado pelo interessado, foi pela Câmara Municipal da Amadora 
revogada a concessão de uso privativo de sepultura perpétua, tendo sido aprovado afetar a área 
respetiva, a sepultura temporária – Revogação de Concessão de Uso Privativo de Sepultura 
Perpétua. 
 
No contexto da realização da XXXII Feira do Livro da Amadora/2012 e perante a petição remetida pelos 
editores, livreiros e alfarrabistas, foi pela Câmara Municipal aprovada a redução de 50% do valor a pagar 
pelos peticionários – Redução de valor a pagar pelos editores, livreiros e alfarrabistas – XXXII 
Feira do Livro da Amadora /2012 


