
 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 19 DE OUTUBRO DE 201 6 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as alterações aos Contratos-Programa, celebrados com 

a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., no âmbito da instalação das 

Unidades de Saúde da Buraca – Águas Livres e Reboleira-Venteira – Contratos-Programa - 

Alterações  

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar o ato praticado pela Presidente da Câmara e 

através do qual autorizou a transferência de verba, no âmbito do Orçamento Participativo de 2015, 

para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, para aquisição de uma ambulância – 

Transferência de Verba – Ratificação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, a revisão ao Regulamento de Organização dos Serviços Intermunicipalizados de Água 

e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) – SIMAS - Revisão de 

Regulamento 

 

No âmbito do concurso público para “Parque Desportivo e Cultural da Boba – Execução da Obra” 

(Empreitada nº 1/2016), foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o plano de segurança e 

saúde – Concurso Público – Plano de Segurança e Saúde 

 

 

 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar os relatórios finais e consequentes 

adjudicações dos concursos públicos para “Conservação e Beneficiação de Edifícios 

Municipais/Parque Escolar Municipal – Obras Diversas de Impermeabilização e Pintura, 

Drenagens, Limpeza e Conservação de Coberturas e Eletricidade” (Empreitadas nºs 39/2016, 

41/2016, 42/2016 e 45/2016) – Concursos Públicos – Adjudicações 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora, no âmbito do concurso público para “Muros de Suporte 

na Via Pública, Conservação, Beneficiação e Execução de Obras” (Empreitada nº 43/2016), 

aprovado o relatório final e a sua adjudicação – Concurso Público – Adjudicação 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a não-aceitação de erros e omissões, 

apresentados por dois interessados, no contexto do concurso público “Parque Desportivo do 

Monte da Galega – Substituição de relvado e Requalificação de Pista” (Empreitada nº 50/2016) – 

Concurso Público – Não-aceitação de Erros e Omissõe s 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado indeferir os pedidos de indemnização 

requeridos por três munícipes, referentes a quedas em via pública e por danos em viatura – 

Pedidos de Indemnização – Indeferimento 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de dois procedimentos concursais para a 

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

quatro assistentes operacionais, na área de condução de máquinas pesadas e veículos especiais 

e de um técnico superior na área de informação geográfica – Procedimentos Concursais – 

Abertura 

 

 



 

 

 

 

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

composição do júri do procedimento de recrutamento para provimento de cargo de direção 

intermédia de 3º grau, de chefe do gabinete de apoio jurídico, para competente aprovação – 

Procedimento Concursal – Composição do Júri 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a concessão de apoio financeiro à junta de freguesia da 

Encosta do Sol, para aquisição de autocarro – Apoio Financeiro 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta de protocolo de cooperação, a 

celebrar com a Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, o Município de Sintra e a 

Associação de Mulheres contra a Violência (AMCV) no âmbito do Projeto sobre Mutilação Genital 

Feminina, bem como aprovou a transferência de verba para a AMCV – Protocolo de 

Colaboração e Transferência de Verba 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de apoios económicos, requeridos por três 

munícipes, ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal – Fundo de Coesão Social 

Municipal – Apoios Económicos 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a nomeação de coordenador de segurança em 

obra, no âmbito do concurso público “Parque Urbano do Neudel – Execução das Obras em 

substituição do Promotor” (Empreitada nº 49/2015), em substituição do anteriormente nomeado – 

Concurso Público – Substituição de Coordenador de S egurança em Obra 

 

 

 

 


