
 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 15 DE JUNHO DE 2016 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a abertura de procedimento para a prestação de 

serviços de segurança e vigilância, com convite ao abrigo do acordo quadro celebrado pela 

ESPAP, I.P., bem como foram aprovadas as suas peças, nomeado o júri e delegada neste, as 

competências para a realização de audiências prévias e para a prestação de esclarecimentos – 

Concurso Público - Abertura 

 

No âmbito dos contratos de prestação de serviços a renovar ou celebrar, ao abrigo do artigo 35º 

da Lei nº 7-A/2016 de 30 de março, que aprovou o Orçamento de Estado para 2016 (LOE/2016), 

foram pela Câmara Municipal aditadas premissas às anteriormente propostas e com vista a um 

cumprimento mais eficaz, na aplicabilidade prática do artigo supra referido – Contratos de 

Prestação de Serviços    

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta de protocolo a celebrar com as 

Câmaras Municipais de Sintra e Oeiras e a Parques de Sintra – Monte da Lua, S.A., para o 

desenvolvimento do Projeto Eixo Verde e Azul do Jamor. – Protocolo – Minuta 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter a discussão pública, por um período de 10 

dias, o pedido de alteração à licença, relativa à operação de loteamento, titulada pelo alvará 

nº3/75 – Alteração à Licença de Loteamento – Discussão Públi ca 

 

 



 

 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora ratificado o ato praticado pelo Conselho de Administração 

dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora 

(SIMAS) e através do qual aprovou a minuta de contrato a celebrar com a entidade adjudicatária 

do procedimento por concurso público para a prestação de serviços de seguros – SIMAS – 

Minuta de Contrato - Ratificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os atos levados a cabo pelo Conselho de Administração 

dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora 

(SIMAS) e pelos quais aprovou a abertura de concurso público para a empreitada destinada à 

remodelação das redes de abastecimento de água no Bairro de Autoconstrução, em Porto Salvo, 

no Concelho de Oeiras, aprovou as peças procedimentais, nomeou o júri do aludido concurso, 

delegou neste as competências para todos os atos processuais inerentes aquele, bem como 

nomeou o coordenador de segurança em fase de projeto – SIMAS – Abertura de Procedimento 

Concursal - Ratificação 

 

No âmbito do concurso público para o “Parque Urbano do Neudel em Substituição do Promotor – 

Execução das Obras” (Empreitada nº 49/2015), foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado 

o relatório final, elaborado pelo júri do supra referenciado concurso e a sua adjudicação – 

Concurso Público – Adjudicação 

 

A Câmara Municipal da Amadora, na sequência de processo disciplinar interposto a uma 

trabalhadora desta autarquia, pela violação dos deveres gerais de zelo, correção, lealdade, 

obediência, assiduidade e pontualidade, deliberou aplicar a sanção disciplinar de despedimento – 

Processo Disciplinar 

 



 

 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a aplicação de sanção disciplinar de 

despedimento a um trabalhador, pela violação dos deveres gerais de zelo e de correção - 

Processo Disciplinar 

 

No âmbito do Programa Reabilita +, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 

candidatura apresentada pela administração de condomínio de um prédio sito na Avenida D. Nuno 

Álvares Pereira, freguesia da Venteira e consequentemente, a atribuição de comparticipação 

financeira - Reabilita + 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou revogar o nº 4 do artigo 15º do Regulamento de 

Organização e Funcionamento do Serviço da Polícia Municipal da Amadora – Regulamento – 

Revogação 

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovadas as atribuições de apoios económicos, 

requeridas por seis munícipes, ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal – Fundo de 

Coesão Social Municipal – Apoios Económicos 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de concurso público para a prestação de 

serviços de realização de espetáculos e de serviços de luminotecnia, sonoplastia, multimédia, 

maquinaria de cena e manutenção de equipamentos, no cineteatro D. João V, as peças 

concursais, bem como nomeou o júri e delegou neste as competências para a realização de 

audiências prévias e para a prestação de esclarecimentos – Concurso Público – Abertura 

 

 

 



 

 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter à Assembleia Municipal, a definição 

da estrutura dos serviços municipais, de um total de 25 unidades orgânicas flexíveis, com efeitos 

retroativos a 16 de setembro de 2015, inclusive – Regulamento Orgânico dos Serviços 

Municipais – Alteração 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do acordo parassocial a celebrar entre a 

Empresa Geral do Fomento, S.A. (EGF), municípios da Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas, Vila 

Franca de Xira e a Associação de Fins Específicos – AMO MAIS, acionistas da VALORSUL – 

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A.. Foi 

igualmente deliberado dar conhecimento do presente acordo, à Assembleia Municipal – Acordo 

Parassocial - Minuta 

 

 


