
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 4 DE MARÇO DE 2015 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado a realização da inauguração do Centro 

para a Qualificação e Ensino Profissional – CQEP Amadora para o dia 5 de março do ano 

em curso e apresentação da publicação AmadoraEduca: Oportunidade para construir uma 

cidade, bem como a atribuição de uma verba para o Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo 

Neves, no âmbito da referenciada iniciativa. 

Foi ainda aprovado ceder os apoios técnicos e logísticos necessários à realização do evento 

em causa. - Centro para a Qualificação e Ensino Profissional – CQEP Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu parecer prévio vinculativo à celebração de um 

contrato para a prestação de serviços de manutenção, guarda de chaves e reparações dos 

alarmes das EB1 e JI do Município. - Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi emitido parecer prévio vinculativo à celebração de 

um contrato para a prestação de serviços de manutenção dos alarmes de diversas 

instalações municipais. - Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu parecer prévio vinculativo à celebração de um 

contrato para a prestação de serviços de apoio técnico e manutenção às aplicações 

“Medidata.Net”. - Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi emitido parecer prévio vinculativo à celebração de 

um contrato para a prestação de serviços de plataforma eletrónica “Gatewit” para 

contratação de bens, serviços e empreitadas. - Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu parecer prévio vinculativo à celebração de um 

contrato para a Prestação de Serviços de Clipping Diário. - Emissão de Parecer Prévio 

Vinculativo. 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi emitido parecer prévio vinculativo à celebração de 

um contrato para a prestação de serviços de limpeza nas instalações municipais entre 14 de 

março a 30 de abril de 2015. - Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu parecer prévio vinculativo à celebração de um 

contrato para a prestação de serviços para elaboração de estudo sobre oferta formativa-

Ensino Secundário. - Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi emitido parecer prévio vinculativo à celebração de 

um contrato para a prestação de serviços de desenvolvimento de outdoors para o 

Departamento de Obras Municipais e produção de telas para o Departamento de Habitação 

e Requalificação Urbana. - Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu parecer prévio vinculativo à celebração de um 

contrato para a prestação de serviços de elaboração de projetos na área dos arruamentos. - 

Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi emitido parecer prévio vinculativo à celebração de 

um contrato para a prestação de serviços de comunicação relativa às ações municipais 

desenvolvidas pelo Departamento de Educação e Desenvolvimento Sociocultural. - 

Emissão de Parecer Prévio Vinculativo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato do Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora, através 

do qual aprovou a retificação da minuta do contrato referente ao procedimento destinado ao 

fornecimento contínuo de combustíveis líquidos através de cartões magnéticos para a frota 

de automóveis dos SIMAS dos municípios de Oeiras e Amadora, a celebrar com a entidade 

adjudicatária. – SIMAS – Ratificação de Ato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi indeferido um pedido de indemnização decorrente 

de um sinistro ocorrido na via pública. - Pedido de Indemnização. 

 

A Câmara Municipal da Amadora indeferiu um pedido de indemnização, no âmbito de danos 

alegadamente causados num motociclo. - Pedido de Indemnização. 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado aplicar a um funcionário desta Edilidade a 

sanção disciplinar de suspensão pelo período de 40 (quarenta) dias, ficando a pena 

suspensa pelo período de 1 (um) ano, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 

180.º, dos n.ºs 3 e 4 do artigo 181.º e do artigo 192.º todos da Lei Geral de Trabalho em 

Funções Públicas (Lei n.º 35/2014 de 20 de junho). – Procedimento Disciplinar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de procedimento concursal para a 

Carreira de Técnico Superior, na área de Arruamentos e Iluminação Pública e autorizou o 

recurso ao recrutamento excecional destinado a candidatos que não possuam uma relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente constituída, perante a 

verificação das condições legalmente exigidas. 

Foi ainda aprovado submeter o aludido procedimento à autorização da Assembleia 

Municipal, nos termos do n.º 2 do Artigo 64.º da Lei do Orçamento de Estado para 2015. – 

Procedimento Concursal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura de procedimento concursal 

para a Carreira de Assistente Operacional, na área de Serralharia e autorizou o recurso ao 

recrutamento excecional destinado a candidatos que não possuam uma relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente constituída, perante a verificação 

das condições legalmente exigidas. 

Foi ainda aprovado submeter o aludido procedimento à autorização da Assembleia 

Municipal, nos termos do n.º 2 do Artigo 64.º da Lei do Orçamento de Estado para 2015. – 

Procedimento Concursal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de procedimento concursal para a 

Carreira de Assistente Operacional, na área de Apoio Educativo e autorizou o recurso ao 

recrutamento excecional destinado a candidatos que não possuam uma relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente constituída, perante a verificação 

das condições legalmente exigidas. 

Foi ainda aprovado submeter o aludido procedimento à autorização da Assembleia 

Municipal, nos termos do n.º 2 do Artigo 64.º da Lei do Orçamento de Estado para 2015. – 

Procedimento Concursal. 

 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Programa relativo às Comemorações do 

XLI Aniversário do 25 de Abril. - Comemorações do XLI Aniversário do 25 de Abril. 

 


