
 

 

 
 

REUNIÃO DE CÂMARA DE 6 DE MAIO DE 2020 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

No âmbito do Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social (RMFCS) foi aprovado o 

apoio económico a uma munícipe no valor de 188 €, para apoio na aquisição de óculos. – 

Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura de procedimento concursal 

comum de recrutamento, para ocupação de 1 (um) posto de trabalho da carreira de Técnico 

Superior, na categoria de Técnico Superior (Comunicação e Multimédia), para a constituição  

de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado. – Procedimento Concursal - Abertura. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de procedimento concursal comum de 

recrutamento, para ocupação de 2 (dois) postos de trabalho da carreira de Assistente 

Operacional, na categoria de Assistente Operacional (na área de carpintaria), para a 

constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado. - Procedimento Concursal - Abertura. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura de procedimento concursal 

comum de recrutamento, para ocupação de 1 (um) posto de trabalho da carreira de Assistente 

Operacional, na categoria de Assistente Operacional (área de alvenarias, rebocos e trabalhos 

similares – Pedreiro), para a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. - Procedimento 

Concursal - Abertura. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de procedimento concursal comum de 

recrutamento, para ocupação de 2 (dois) postos de trabalho da carreira de Assistente 

Operacional, na categoria de Assistente Operacional (área de fiscalização de obras e em- 

 



 

 

 

preitadas), para a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. - Procedimento Concursal - 

Abertura. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura de procedimento concursal 

comum de recrutamento, para ocupação de 1 (um) posto de trabalho da carreira de Assistente 

Operacional, na categoria de Assistente (área eletricista auto), para a constituição de vínculo 

de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado. - Procedimento Concursal - Abertura. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou a abertura de procedimento concursal comum de 

recrutamento, para ocupação de 2 (dois) postos de trabalho da carreira de Assistente 

Operacional, na categoria de Assistente Operacional (na área de pintura), para a constituição 

de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado. – Procedimento Concursal – Abertura. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado as Fichas de Procedimento de Segurança 

apresentadas pela adjudicatária, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 

14.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, no âmbito da Empreitada designada 

“Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal-Eletricidade. 

– Fichas de Procedimento de Segurança. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a sanção disciplinar de multa, a um trabalhador 

desta autarquia, com base no Relatório Final, no montante total de 80 €, por violação dos 

deveres gerais de zelo e obediência, tendo a mesma ficado suspensa na sua execução pelo 

período de 1 (um) ano, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 181.º n.º 2, 185.º 

e 192.º todos da LGTFP. – Procedimento Disciplinar. 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o cancelamento da Garantia Bancária n.º 

D000007639, emitida pelo Banco Popular, no âmbito da execução das obras de urbanização 

do Alvará de Loteamento n.º 3/2001 e referente ao Processo n.º 140/PL-99. – Cancelamento 

de Garantia Bancária. 

 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o valor dos Resultados Transitados, após 

transferência do Resultado Líquido do Exercício de 2019, no montante de € 16.073.372,24 

para a conta 551 “Reservas Legais” e submeter ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, a deliberação para 

aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto no n.º 12 do Ponto 5 da NCP1 

do Anexo II a que se refere o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, na 

sua atual redação. – Resultados Transitados. 

 

No âmbito da Empreitada n.º 03/DHRU/2020, denominada Obras de Reabilitação e Melhoria 

Energética – Bairro Social da Boba – Lotes 8, 9 e 10 foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovado nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º do Código dos Contratos Públicos, 

o Relatório Final elaborado pelo júri do concurso. 

Foi aprovado a adjudicação do procedimento ao concorrente Ergsilva – Construção e 

Restauro de Edifícios, Lda., pelo prazo de 420 dias, nos valores de € 525.949,18 para o Lote 

8, € 524.923,69 para o Lote 9 e € 539.011,81 para o Lote 10 todos os valores acrescidos de 

IVA à taxa legal em vigor, bem como a minuta do contrato nos termos do n.º 1 do artigo 98.º 

do CCP. - Empreitada n.º 03/DHRU/2020, denominada “Obras de Reabilitação e Melhoria 

Energética – Bairro Social da Boba – Lotes 8, 9 e 10” – Adjudicação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação das obras, no âmbito do 

Regulamento Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de Administrador do 

Condomínio do imóvel sito na Rua Teixeira de Pascoais, n.º 9, na freguesia da Mina de Água, 

na Amadora. - Reabilita + 19/2020. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação das obras, no âmbito do 

Regulamento Reabilita + requerida por uma requerente, na qualidade de Administradora do 

Condomínio do imóvel sito na Rua Cândido dos Reis, n.º 40, na freguesia da Mina de Água, 

na Amadora. - Reabilita + 20/2020. 

 

 


