REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 30 DE AGOSTO DE 2017

RESUMO DE DELIBERAÇÕES

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aplicar sanção disciplinar a um trabalhador pela
violação dos deveres de zelo e correção – Processo Disciplinar

Pelo Executivo Municipal foram ratificados os atos proferidos pela Presidente de Câmara e
através dos quais aprovou as minutas dos contratos a celebrar com as empresas adjudicatárias
dos Concursos Públicos “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2017/2018 – Zona
Sul” (Empreitada n.º 5/17) e “Requalificação de Pavimentos 2017/2018 – Zona Norte” (Empreitada
nº 6/17) - Minutas de Contrato – Ratificação

No âmbito dos Concursos Públicos para a “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes
2017/2018 – Zona Norte (Empreitada n.º 3/2017) e “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas
Verdes 2017/2018 – Zona Sul (Empreitada n.º 5/2017), foi deliberado pela Câmara Municipal
ratificar os atos da Presidente de Câmara através dos quais aprovou os respetivos Planos de
Segurança e Saúde - Planos de Segurança e Saúde – Ratificação

Na sequência do despacho proferido pela Presidente da Câmara e relativo à aprovação das
Fichas de Procedimentos de Segurança no âmbito do Concurso Público para “Requalificação de
Pavimentos 2017/2018 – Zona Norte” (Empreitada n.º 6/2017), foi pela Câmara Municipal
deliberado ratificar o respetivo ato - Fichas de Procedimentos de Segurança – Ratificação

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho proferido pela Presidente de Câmara referente
à aprovação da minuta do contrato a celebrar com a empresa adjudicatária do procedimento ao
abrigo do Acordo Quadro para seleção de fornecedores de combustíveis rodoviários, através da
CCE-AML, para o fornecimento de combustíveis rodoviários – Minuta de Contrato - Ratificação

Pelo Executivo Camarário foi deliberado submeter proposta à Assembleia Municipal para
nomeação da UHY & ASSOCIADOS,SROC, LDA, na qualidade de auditor externo, para
certificação de contas do Município relativa ao 1.º semestre do exercício económico de 2017 –
Certificação Contas – Nomeação Auditor Externo

No âmbito do Programa Municipal de Comparticipações de Inscrição de Atletas de Clubes do
Concelho da Amadora em Competições Federadas, a Câmara Municipal da Amadora aprovou a
comparticipação financeira a atribuir a uma das associações responsáveis pelas inscrições de
atletas de clubes da Amadora, em competições desportivas federadas - Inscrições de Atletas de
Clubes da Amadora, em Competições Desportivas Federadas – Apoio

No âmbito do Sistema Telefónico de Assistência Permanente da Amadora (STAPA), foi pela
Câmara Municipal deliberado comparticipar no aluguer dos respetivos equipamentos, e
correspondente ao 2.º Trimestre de 2017 - Sistema Telefónico de Assistência Permanente da
Amadora - Apoio

O Executivo Camarário deliberou, atribuir um apoio aos doze agrupamentos de escolas no âmbito
do Protocolo de Colaboração celebrado para auxílio nas pequenas reparações das escolas
públicas do 1º ciclo do ensino básico e jardins de Infância – Reparações nas Escolas - Apoio

A Câmara Municipal aprovou a realização da VIII Feira de Arte Contemporânea da Amadora 2017,
a ter lugar nos dias 8, 9 e 10 de setembro de 2017, com atribuição de apoio à organização da
referida iniciativa - Feira de Arte Contemporânea da Amadora 2017

No âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal, foi aprovado pela Câmara Municipal alterar o
regulamento das Medidas Preventivas e respetivos anexos gráficos, na sequência e de acordo
com parecer emitido pela CCDRLVT, bem como submeter à Assembleia Municipal, para
competente aprovação - Medidas Preventivas

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho proferido pela Presidente de Câmara através
do qual aprovou o Relatório final do júri do procedimento para assistência técnica e manutenção
aos sistemas luminosos automáticos de trânsito (SLAT) e reordenamento de intersecções, e
respetiva adjudicação, bem como aprovou a minuta do contrato a celebrar com o adjudicatário –
Adjudicação e Minuta do Contrato - Ratificação

