
 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 5 DE ABRIL DE 2017 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a classificação dos imóveis Mina de Água, Pensão 

Primavera (Fachada), Padaria da Venteira (Fachada) e Edifício Torreado da Fábrica dos Cabos de 

Ávila, como de interesse municipal, bem como foi aprovada a notificação aos interessados e a 

comunicação ao IGESPAR – Património Municipal – Classificação de Imóveis  

 

Para desenvolvimento do “Projeto Futuro” na EB1/JI Águas Livres, anos letivos 2016/2017 e 

2017/2018, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta de contrato programa de 

desenvolvimento desportivo a celebrar com o agrupamento de escolas da Damaia e a Associação 

Instituto do Judo – IJPF – Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo - M inuta 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do contrato programa de desenvolvimento 

desportivo, a celebrar com a Academia de Esgrima João Gomes – Associação Desportiva, para a 

organização do Campeonato Nacional de Iniciados de Florete, Espada e Sabre, Masculino e Feminino, 

Individual e Equipas - Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo – M inuta  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a descentralização da 2ª tranche de verba, a atribuir 

às entidades gestoras do programa de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) - Atividades de 

Enriquecimento Curricular – Apoio – 2ª Tranche 

 

No âmbito do Sistema Telefónico de Assistência Permanente da Amadora (STAPA), foi pela Câmara 

Municipal da Amadora, aprovada a atribuição de apoio financeiro, à entidade gestora do aludido 

sistema – Sistema Telefónico de Assistência Permanente da Ama dora – Apoio 

 



 

 

 

 

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), através dos quais ratificou a ordem de não execução de trabalhos previstos no contrato de 

empreitada destinada à remodelação/ampliação de redes domésticas e unitárias, no concelho da 

Amadora, bem como aprovou a redução do valor das garantias bancárias prestadas e a redução do 

cabimento e compromisso financeiro – SIMAS – Ordem de Não Execução de Trabalhos - 

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) e 

relativo à alienação de bens móveis, que se encontravam obsoletos e amortizados – SIMAS – 

Alienação de Bens – Ratificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato praticado pelo Conselho de Administração dos 

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

através da qual aprovou a 2ª alteração ao Orçamento de 2017 – SIMAS – 2ª Alteração ao Orçamento 

de 2017 - Ratificação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado ratificar os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e 

Amadora (SIMAS), pelos quais adjudicou o concurso público para a empreitada destinada à 

remodelação da rede de saneamento nas traseiras da Rua Amélia Rey Colaço, em Carnaxide, no 

concelho de Oeiras, aprovou a celebração de contrato escrito e nomeou a coordenadora de segurança 

em faze de obra e diretora de fiscalização – SIMAS – Concurso Público – Adjudicação - Ratificaçã o 

 

 

 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou 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 isentar as associações de bombeiros dos concelhos de Oeiras e da Amadora, 

da faturação e pagamento da atual tarifa de ligação e de todas as tarifas associadas ao saneamento, 

bem como deliberou submeter à Assembleia Municipal, para competente autorização – SIMAS – 

Isenção do Pagamento de Taxas – Ratificação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado ratificar os atos levados a cabo pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e 

Amadora (SIMAS), através dos quais e no âmbito do concurso limitado por prévia qualificação com 

publicidade internacional, para fornecimento de um sistema de gestão comercial da água e respetivos 

serviços conexos, aprovou a sua adjudicação, bem como aprovou a celebração de contrato escrito – 

SIMAS – Procedimento Concursal – Adjudicação – Rati ficação 

 

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 dois técnicos 

superiores na área da engenharia eletrotécnica – Procedimento Concursal - Abertura 

 

No contexto de processos disciplinares instaurados a dois trabalhadores da Autarquia, pela violação 

dos deveres de assiduidade, zelo, lealdade e correção, foram pela Câmara Municipal da Amadora 

aplicadas as sanções disciplinares de pena de multa e a de suspensão pelo período de 90 dias, 

suspensa pelo período de 2 anos, respetivamente – Processos Disciplinares 

 

A Câmara Municipal aprovou quatro candidaturas ao Programa Reabilita +, requeridas por duas 

administrações de condomínios de prédios sitos na freguesia da Venteira e por dois proprietários de 

prédios localizados nas freguesias da Venteira e Águas Livres, bem como a concessão dos respetivos 

apoios financeiras – Reabilita + - Apoios 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora ratificado o despacho emanado pela Presidente da Câmara, 

datado de 31 de março de 2017 e pelo qual autorizou a 3ª modificação ao Orçamento da Despesa de 

2017 – 3ª Modificação Orçamental - Ratificação 

 

 


