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REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 16 DE JULHO DE 2014 

 
RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 7ª alteração às Grandes Opções do Plano (Plano 
Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento Ordinário (Orçamento de 
Despesa) de 2014 - Grandes Opções do Plano e Orçamento Ordinário de 2014 – 7ª Modificação 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a 7ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano 
de Atividades Municipais) de 2014 – Anos Seguintes, bem como submeter a aludidas alterações à 
aprovação da Assembleia Municipal - Grandes Opções do Plano de 2014 – Anos Seguintes - 7ª 
Modificação 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar a 1ª revisão às Grandes Opções do Plano 
(Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento de 2014, bem como 
submeter à Assembleia Municipal para aprovação - Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2014 
– 1ª Revisão 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar o despacho proferido pela Presidente da Câmara e 
através do qual autorizou as retificações às peças do procedimento concursal e prorrogação do prazo 
fixado para a apresentação de proposta, no âmbito do concurso público internacional para prestação de 
serviços de assistência técnica e manutenção aso sistemas luminosos automáticos de trânsito (SLAT), do 
Concelho da Amadora – Procedimento Concursal - Ratificação 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado ratificar o despacho proferido pela Presidente da 
Câmara e através do qual autorizou, no contexto do Lote 1 do concurso público para a manutenção de 
diversas zonas verdes no concelho da Amadora, a notificação à entidade adjudicatária para se 
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pronunciar, ao abrigo do direito de audição prévia, da intenção da caducidade da adjudicação do referido 
concurso público – Procedimento Concursal - Ratificação 
 
No âmbito do procedimento concursal por ajuste direto, para fornecimento de energia elétrica para as 
instalações alimentadas em Média Tensão e Baixa Tensão Especial do Município da Amadora, foi pela 
Câmara Municipal da Amadora ratificado o despacho emitido pela Presidente da Câmara, pelo qual foi 
autorizado o projeto de decisão de adjudicação e consequente adjudicação, bem como foi autorizada a 
notificação à entidade adjudicatária para prestação de caução – Procedimento Concursal - Ratificação 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar o relatório final, a adjudicação e a minuta do contrato 
a celebrar com a entidade adjudicatária do concurso público para a prestação de serviços de 
desenvolvimento do ensino do inglês no 1º ciclo do ensino básico (AEC) – Procedimento Concursal - 
Adjudicação 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar a minuta da escritura a celebrar entre o 
Município e a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, e relativa a uma permuta de terrenos – Minuta de 
Escritura 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter à aprovação da Assembleia Municipal, dois pedidos 
de isenção do pagamento de taxas, requeridos respetivamente por uma munícipe e pela Paróquia da 
Nossa Senhora da Conceição – Isenção do Pagamento de Taxas 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar a realização autónoma da certificação legal de 
contas dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora 
(SIMAS), bem como a submissão da presente deliberação à Assembleia Municipal, para competente 
autorização – SIMAS – Realização Autónoma da Certificação Legal de Contas 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração 
dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), 
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que aprovaram as minutas dos contratos a celebrar com as entidades adjudicatárias do procedimento por 
concurso público, para a empreitada destinada à instalação/remodelação de redes de água e 
rebaixamento de ramais no concelho de Oeiras e para a empreitada destinada à remodelação/ampliação 
das redes de saneamento no concelho de Oeiras – Zona Sul – Anos 2014/2015 – SIMAS – Minuta do 
Contrato 
 
No contexto dos concursos públicos para Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque 
Escolar Municipal – Obras Diversas de Impermeabilização e Pintura (Empreitada nº 5/2014), Eletricidade 
(Empreitada nº 6/2014) e Rede de Esgotos e Distribuição de Água (Empreitada nº 8/2014), foi pela 
Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar as retificações aos respetivos programas de concurso, 
bem como prorrogar os prazos para apresentação de propostas – Procedimentos Concursais - 
Retificações 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado retificar o programa do concurso público para a 
empreitada dos Muros de Suporte na Via Pública, Conservação, Beneficiação e Execução de Obras 
(Empreitada nº 32/2014) – Procedimento Concursal - Retificação 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou a retificação ao programa do concurso público para a 
Conservação e beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal – Pinturas e Carpintarias 
(Empreitada nº 35/2014) – Procedimento Concursal - Retificação 
 
Foi pela Câmara Municipal deliberado indeferir o pedido de indemnização apresentado por uma munícipe 
– Pedido de Indemnização - Indeferimento 
 
Para dinamização do programa musical e cultural de verão “Viver a Cidade”, foi pela Câmara Municipal da 
Amadora aprovada a minuta de protocolo de colaboração a celebrar com as juntas de freguesia da Mina 
de Água, Falagueira-Venda Nova e Venteira, bem como a transferência da respetiva verba para 
organização do aludido programa – “Viver a Cidade” – Programa Musical e Cultural de Verão 
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A Câmara Municipal da Amadora ratificou o despacho proferido pela Sra. Presidente da Câmara, pelo qual 
autorizou a prorrogação do prazo para apresentação de relatório final, no âmbito de um processo 
disciplinar – Procedimento Disciplinar - Ratificação 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aplicar a pena única de despedimento por facto 
imputável ao trabalhador, por violação dos deveres de assiduidade, zelo, obediência, lealdade e correção 
– Processo Disciplinar 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou aplicar a pena de suspensão a um trabalhador desta 
Autarquia, pela violação dos deveres de zelo e lealdade – Processo Disciplinar 
 
Foi pela Câmara Municipal deliberado aplicar a pena de suspensão, pena esta suspensa, a um funcionário 
deste Município, por violação dos deveres de assiduidade, correção e zelo – Processo Disciplinar 
 
No contexto do concurso público para a Construção da Unidade Residencial dos Moinhos da Funcheira, foi 
pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a prorrogação do prazo contratual e consequentemente a 
minuta de acordo modificativo do contrato – Procedimento Concursal - Prazo e Minuta do Contrato 
 
Ao abrigo do Programa REABILITA +, requerido por três munícipes, foi pela Câmara Municipal da 
Amadora deliberado aprovar as comparticipações respetivas – Programa Reabilita + 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar a Declaração de Compromisso, assinada pela 
Presidente da Câmara a 7 de julho de 2014 e através da qual subscreveu o Código de Ética Desportiva – 
Código de Ética Desportiva - Ratificação 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a transferência de verba para as federações e 
associações regionais integradas no Programa Municipal de Comparticipação de Inscrição de Atletas de 
Clubes do Concelho da Amadora em Competições Desportivas Federadas – Transferência de Verba 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de verba para os agrupamentos de escolas 
cujos pavilhões desportivos foram utilizados pelo Movimento Associativo Desportivo da Amadora, no ano 
letivo 2013/2014 – Transferência de Verba 
 
Ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal, foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado atribuir 
apoios económicos a três munícipes - Fundo de Coesão Social Municipal 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o programa e orçamento referente às Comemorações 
do XXXV Aniversário do Município - Comemorações do XXXV Aniversário do Município 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar, no âmbito do concurso público “Sinalização 
Horizontal 2014/2015/2016 – Aquisição e Instalação na Zona Sul” – Empreitada nº 2/2014, a minuta do 
contrato a celebrar com a entidade adjudicatária – Procedimento Concursal – Minuta de Contrato 
 


