
 

 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 2 DE SETEMBRO DE 201 5 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou conceder à Presidente da Câmara, ao abrigo do nº 1 

do artigo 4º da Portaria nº 149/2015 de 26 de maio, autorização genérica para a celebração de um 

número máximo de contratos de aquisição de serviços, ao abrigo das prerrogativas constantes no 

nº 3 do artigo supra aludido – Autorização Genérica para Contratos de Aquisição de  Serviços 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a abertura de procedimento por ajuste direto, ao 

abrigo do Acordo Quadro para a Prestação de Serviços de Higiene e Limpeza, para a Região de 

Lisboa e Vale do Tejo, as suas peças concursais, bem como aprovou a composição do júri e a 

delegação neste das competências para realização de audiência prévia dos concorrentes e para a 

prestação de esclarecimentos – Abertura de Procedimento ao Abrigo de Acordo Quadro  

 

No âmbito do concurso público para o fornecimento de comunicações para o Município da 

Amadora, ao abrigo do Acordo Quadro para a seleção de fornecedores de telecomunicações – 

serviço móvel terrestre, foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovados o projeto de decisão 

de adjudicação e consequente adjudicação do aludido procedimento, bem como aprovou a minuta 

de contrato a celebrar com a entidade adjudicante – Adjudicação de  Concurso Público ao 

Abrigo de Acordo Quadro 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 9ª modificação às Grandes Opções do Plano (Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento Ordinário de 2015 – 

Grandes Opções do Plano (PPI e PAM) e Orçamento – 9 ª Modificação 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a transferência de verba para a realização da 

Receção à Comunidade Educativa 2015/2016 – Transferência de Verba 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou, ao abrigo do contrato de execução em matéria de 

educação, e para beneficiação das suas instalações, a transferência de verbas para as escolas 

sede dos agrupamentos – Transferência de Verbas 

 

No âmbito do projeto Passa a Palavra, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 

transferência de verba para a entidade parceira do referido projeto – Projeto Passa a Palavra - 

Apoio 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de verbas para as instituições parceiras, 

no âmbito da prossecução do programa AmaSénior Viva + - Programa AmaSénior Viva + - 

Apoio 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar o início do procedimento de alteração 

ao Regulamento Municipal do Cartão Amadora 65 +, que regula o apoio à população idosa - 

Inicio de Procedimento de Alteração ao Regulamento Municipal 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter à Assembleia Municipal para emissão de 

competente autorização, nos termos e ao abrigo do nº 2 do artigo 64º da Lei nº 82-B/2014 de 31 

de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2015 (LOE/2015), a abertura de 

procedimento concursal para a contratação, em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas, por tempo indeterminado, de um assistente operacional – área da carpintaria – 

Procedimento Concursal  

 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a aplicação de sanção de repreensão escrita a 

dois trabalhadores da Autarquia, por violação dos deveres de obediência – Processos 

Disciplinares 

 

Ao abrigo do programa Reabilita +, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a atribuição 

de quatro comparticipações, aos condomínios requerentes do apoio supra referido – Reabilita + - 

Comparticipações Financeiras 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a constituição em propriedade horizontal, de um edifício 

sito na Avenida D. José I, bem como submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a afetação 

ao domínio público municipal da área circundante ao imóvel – Constituição de Propriedade 

Horizontal e Afetação ao Domínio Público Municipal 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter o Regulamento Municipal do 

Programa de Apoio ao Auto Realojamento 06/05 (PAAR 06/05), à Assembleia Municipal, para 

competente aprovação - Regulamento Municipal do Programa de Apoio ao Auto 

Realojamento 06/05 (PAAR 06/05) 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o indeferimento de dois pedidos de indemnização por 

danos nas viaturas, requeridos por munícipes – Pedidos de Indemnização – Indeferimento 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deferido o pedido de licença de exploração requerido pelo 

proprietário do posto de abastecimento, sito na Avenida Conde Castro Guimarães – Licença de 

Exploração – Posto de Abastecimento 


