
 

 

 

 

 

 

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 30 DE MARÇO DE 2016 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um Voto de Pesar pelo falecimento de José Carlos 

Pádua. Pintor, decorador, ilustrador e gravador, Mestre Pádua, nascido na cidade da Beira, em 

Moçambique, veio para Portugal aos 43 anos e fixou a sua residência na freguesia da Mina, na 

Amadora. Foi distinguido pela Câmara Municipal de Lisboa com o 2º e 1º prémio, respetivamente, 

em exposições coletivas sobre temas de Lisboa. No ano de 2010, recebeu uma homenagem no III 

Encontro de Escritores Moçambicanos na Diáspora, desde 2011 que é membro honorário do 

Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora e em setembro de 2014 foi pela Câmara 

Municipal organizado o “O Figura, Homenagem Informal a José Pádua”. Para além da 

participação em várias exposições coletivas, fez parte do grupo A Tertúlia de Artistas de 

Moçambique, que expõe anualmente em vários países do mundo. O “Moçambicano de corpo e 

africano de alma” será para sempre recordado pela sua enorme afetividade e carinho, que 

tocaram todos os que com ele privaram nas diferentes dimensões da sua vida. 

Faleceu no dia 29 de março de 2016, na Amadora, com 81 anos de idade. 

Foi igualmente deliberado endereçar à família enlutada, o voto de pesar aprovado. – Voto de 

Pesar 

 

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

competente aprovação, a minuta de contrato-programa a celebrar com a Escola Intercultural das 

Profissões e do Desporto da Amadora, E.M. (EIPDA) – Contrato-Programa 

 

 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu parecer prévio vinculativo para a celebração de contrato 

de aquisição de serviços, mediante concurso público, com publicação no JOUE, para 

fornecimento diário de refeições nas escolas do ensino básico 1º ciclo e do pré-escolar (Ano letivo 

2016/2016), bem como aprovou a abertura do aludido concurso público, as suas peças 

procedimentais, a composição do júri, delegando neste as competências previstas no nº 2 do 

artigo 69º do Código dos Contratos Públicos – Concurso Público – Parecer Prévio Vinculativo 

e Abertura  

 

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) e através do qual aprovou a 3ª alteração orçamental ao Orçamento de 2016 – SIMAS – 

Orçamento de 2016 - Ratificação 

 

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 

dois técnicos superiores, respetivamente nas áreas de psicologia e arquitetura, bem como 

deliberou submeter os aludidos procedimentos à aprovação da Assembleia Municipal – 

Procedimentos Concursais - Abertura 

 

No âmbito da realização do Amadora Bikes 2016, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovada a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a entidade 

parceira neste projeto e a atribuição de apoio financeiro para a produção do presente programa 

desportivo - Amadora Bikes 2016 – Contrato-Programa de Desenvolv imento Desportivo e 

Apoio Financeiro 

 

 



 

 

 

 

Ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada 

a atribuição de apoios económicos a quatro munícipes - Fundo de Coesão Social Municipal 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o programa e os custos referentes às 

Comemorações do XLII Aniversário do 25 de abril - Comemorações do XLII Aniversário do 25 

de abril  – Programa e Orçamento 

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu parecer prévio vinculativo à celebração de um contrato de 

prestação de serviços para aquisição de um espetáculo musical – Parecer Prévio Vinculativo 

 

 

 


