
 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 19 DE JULHO DE 2017 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Para formalização do reconhecimento da Amadora como Cidade Amiga das Crianças, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora aprovado o protocolo de adesão a celebrar com o Comité Português para a UNICEF 

– Cidade Amiga das Crianças – Protocolo de Adesão 

 

No âmbito do Orçamento Participativo 2016, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 

transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Amadora, para a 

aquisição de um veículo urbano de combate a incêndios – Orçamento Participativo 2016 – Transferência 

de Verba  

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a alteração ao 

Regulamento do Programa de Atribuição de Bolsas de Estudo e de Mérito - Regulamento do Programa de 

Atribuição de Bolsas de Estudo e de Mérito – Alteração 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a descentralização da 3ª tranche de verba, para 

prossecução das Atividades de Enriquecimento Curricular - Atividades de Enriquecimento Curricular - 

Apoio 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a descentralização da 3ª tranche de verba, no âmbito do 

programa Aprender & Brincar – Programa de Atividades de Componente de Apoio à Família - Programa 

Aprender & Brincar – Apoio 

 

Para prossecução da Linha Municipal de Saúde, foi pela Câmara Municipal da Amadora, aprovada a 

descentralização de verba para a entidade parceira - Linha Municipal de Saúde – Apoio 

 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou, no âmbito do Projeto AmaSénior Bem-Estar, a transferência da 

2ª tranche de apoio, para a entidade parceira - Projeto AmaSénior Bem-Estar – Apoio 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a transferência de verba para os doze agrupamentos de 

escolas do concelho, para comparticipação de material escolar e no âmbito da ação social escolar - Ação 

Social Escolar - Apoio 

 

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), 

através dos quais adjudicou o concurso público para a empreitada destinada à remodelação de redes de 

águas residuais no concelho da Amadora – Anos 2017/2018, o concurso público para a empreitada 

destinada à instalação de coletores domésticos e pluviais de ligação do loteamento Marconi-Parque (Zona 

Sul), na freguesia da Venteira, concelho da Amadora e concurso público para a empreitada de obras 

públicas destinadas a pequenas intervenções não planeáveis na rede de águas residuais na área do 

concelho de Oeiras, bem como nomeou os respetivos coordenadores de segurança em fase de obra e 

diretores de fiscalização, e aprovou a celebração dos contratos escritos – SIMAS – Concursos Públicos – 

Adjudicações – Ratificação 

 

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), 

através do qual aprovou a minuta de contrato a celebrar com a entidade adjudicatária do procedimento ao 

abrigo do acordo quadro da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPAP), para o 

licenciamento da utilização de produtos Microsoft - SIMAS – Minuta de Contrato – Ratificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os atos praticados pelo Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), pelos quais 

autorizou a abertura de procedimento por concurso público com publicidade internacional, para o 

fornecimento de uma viatura pesada de 19 toneladas, com superestrutura de limpeza/desobstrução de 

esgotos, com sistema de reciclagem, para os SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora, aprovou as suas  



 

 

 

 

peças procedimentais, nomeou o júri com a delegação nestes das competências para todos os atos 

processuais inerentes, bem como aprovou a celebração de contrato escrito - SIMAS – Abertura de 

Concurso Público – Ratificação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a alienação de bens móveis, no âmbito da abertura, por 

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

(SIMAS), de concurso público para o fornecimento de oito viaturas ligeiras de mercadorias tipo furgão, com 

dois lugares, a diesel, para os SIMAS e mediante retoma de duas viaturas, propriedade dos SIMAS – 

SIMAS – Alienação de Bens Móveis 

 

No âmbito dos concursos públicos para execução de plano de marcação de estacionamento – 2017/2018 

(Empreitada nº 1/2017) e para ES Sophia de Mello Breyner – execução de obra (Empreitada nº 17/2017), 

foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovadas as minutas de contrato a celebrar com as respetivas 

entidades adjudicatárias – Concursos Públicos – Minutas de Contratos 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado alterar a repartição de encargos e correspondentes 

adendas às minutas dos contratos a celebrar com as entidades adjudicatárias, dos concursos públicos para 

conservação e beneficiação de edifícios municipais/parque escolar municipal – obras diversas de 

impermeabilização e pintura, carpintarias e pinturas, drenagens e limpeza e conservação de coberturas 

(Empreitadas nº 39/2016, nº 40/2016, nº 41/2016 e nº 42/2016) e do concurso público para muros de 

suporte na via pública, conservação, beneficiação e execução de obras (Empreitada nº 43/2016) - 

Concursos Públicos – Alteração da Repartição de Encargos e Adendas às Minutas de Contratos 

 

No âmbito do concurso para a Unidade de Saúde Familiar da Buraca/Águas Livres – Execução de Obra, foi 

pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o relatório final e consequente adjudicação – Concurso 

Público – Adjudicação 

 

 

 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura do concurso público para a execução de obras para a 

melhoria da acessibilidade em modos suaves aos interfaces de transportes públicos e qualificação de 

percursos pedonais – lotes 1 e 2 (empreitada nº 34/2017), as suas peças procedimentais, o plano de 

segurança e saúde em fase de projeto, designou o júri com a delegação neste das competências inerentes 

aos atos processuais, bem como nomeou o coordenador de segurança em fase de obra – Concurso 

Público – Abertura 

 

Foi pela Câmara Municipal aprovada a abertura de procedimento concursal para constituição de reserva de 

recrutamento para a contratação, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, de quatro assistentes técnicos, na categoria de coordenadores técnicos e para a área de 

apoio administrativo – Procedimento Concursal – Abertura 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou oito candidaturas apresentadas pelas respetivas administrações 

de condomínio, ao Programa Reabilita + e a atribuição de correspondentes comparticipações financeiras – 

Reabilita + 

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovadas as minutas de contratos de depósito, a celebrar com 

os familiares de Alfredo Roque Gameiro – Contratos de Depósito 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 7ª modificação às Grandes Opções do Plano (Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento Ordinário de 2017 - Grandes 

Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento 

Ordinário de 2017 – 7ª Alteração 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de verba para os agrupamentos de escolas, no 

âmbito das visitas de estudo efetuadas pelos alunos do 1º ciclo do ensino básico e jardim-de-infância – 

Visitas de Estudo – Transferência de Verba 

 

 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a abertura de procedimento concursal para recrutamento, 

em regime de mobilidade, de entre trabalhadores afetos a esta Edilidade, para ocupação de 16 postos de 

trabalho da carreira de assistente operacional, na categoria de encarregado operacional, área de apoio 

educativo, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado – 

Procedimento Concursal - Abertura 


