
 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 6 DE OUTUBRO DE 2016  

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a alteração à licença relativa à operação de loteamento, 

titulada pelo alvará nº 1/13, referente ao lote 13, sito na freguesia da Mina de Água, após ter sido 

submetido a discussão pública, bem como foi aprovado comunicar o facto à Conservatória de Registo 

Predial competente para efeitos de averbamento – Alteração a Licença de Loteamento – Após 

Discussão Pública  

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora ratificados os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), 

através dos quais adjudicou o concurso público para a prestação de serviços destinados a 

comunicação de voz fixa, móvel e dados móveis e aprovou a minuta de contrato a celebrar com a 

entidade adjudicatária – SIMAS – Adjudicação - Ratificação  

 

No contexto do procedimento por concurso público para a empreitada destinada à 

remodelação/ampliação de redes domésticas em vários locais do Município de Oeiras, foram pela 

Câmara Municipal da Amadora ratificados os atos praticados pelo Conselho de Administração dos 

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

através dos quais aprovou a adjudicação do aludido concurso público, autorizou notificar a entidade 

adjudicatária para prestação de caução, bem como aprovou a celebração de contrato escrito - SIMAS 

– Adjudicação – Ratificação 

 

 

 



 

 

 

 

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), pelos quais aprovou a abertura do concurso público para a empreitada destinada à 

substituição da conduta adutora da Figueirinha, na Rua Eng.º Álvaro Roquete, concelho de Oeiras e as 

suas peças procedimentais, a composição e nomeação do júri, com a delegação neste das 

competências para todos os atos processuais inerentes, bem como nomeou o coordenador de 

segurança em fase de projeto - SIMAS – Concurso Público – 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 5ª alteração ao orçamento de 2016 – PPI, Orçamento das Despesas 

Correntes e de Capital – SIMAS – 5ª Alteração ao Orçamento de 2016 - Ratific ação 

 

No âmbito do concurso público para “Reperfilamento da Av. De Ceuta – Execução da Obra” 

(Empreitada nº 26/2016), foi pela Câmara Municipal deliberado aprovar a não aceitação dos erros e 

omissões apresentados pelos interessados, bem como foi aprovada a prorrogação do prazo para 

apresentação de propostas – Concurso Público – Não Aceitação de Erros e Omissõe s e 

Prorrogação de Prazo para Apresentação de Propostas  

 

Para garantia do bem-estar, saúde e prevenção de riscos profissionais dos trabalhadores da Autarquia, 

foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o Regulamento Interno de Prevenção e Deteção do 

Consumo Excessivo de Álcool e outras Substâncias em Meio Laboral na Autarquia da Amadora – 

Regulamento de Prevenção e Consumo de Álcool e Afin s 

 

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

em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de quatro 

assistentes operacionais – Área da Higiene e Salubridade – Procedimento Concursal – Abertura 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a proposta de composição do júri referente ao 

procedimento de recrutamento para provimento de cargo de direção intermédia de 2º grau, de chefe de 

divisão de equipamentos mecânicos, bem como foi deliberado submeter a aludida proposta, à 

assembleia municipal, para competente autorização – Procedimento de Recrutamento para 

Provimento de Cargo de Direção Intermédia de 2º Gra u – Composição do Jurí 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o acréscimo excecional à comparticipação atribuída no 

âmbito do programa Reabilita +, requerida pela administração de condomínio de um prédio, sito na 

freguesia da Venteira – Reabilita + - Acréscimo Excecional 

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovadas cinco candidaturas ao programa Reabilita +, 

requeridas respetivamente, pelos legais representantes dos condomínios de três prédios sitos na 

freguesia da Mina de Água, um prédio sito na freguesia da Venteira e um outro, sito na freguesia das 

Águas Livres, bem como foram aprovadas as respetivas comparticipações financeiras – Reabilita + 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de concurso público para o “Fornecimento de 

Sacos Plásticos para Contentores Semienterrados”, as suas peças procedimentais, a composição do 

júri, bem como aprovou delegar neste as competências para a realização de audiência prévia dos 

concorrentes e para prestação de esclarecimentos – Concurso Público – Abertura 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado atribuir o apoio económico requerido por um 

munícipe, solicitado ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal - Fundo de Coesão Social 

Municipal – Apoio 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar o Protocolo de Parceria Estratégica, a celebrar 

com a Confederação Nacional das Associações de Família, com vista à criação de condições para o 

desenvolvimento social, cultural e económico do Município em geral e das famílias em particular – 

Protocolo de Parceria Estratégica 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado remeter à Assembleia Municipal, para emissão de 

competente autorização prévia, a assunção de compromissos plurianuais decorrentes de abertura de 

procedimento para fornecimento de energia elétrica – Assunção de Compromissos Plurianuais – 

Autorização Prévia 

 


