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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARA DE 13 DE SETEMBRO DE 2013 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

No âmbito da Reorganização Administrativa Territorial do Município da Amadora, foram pela Câmara 

Municipal da Amadora aprovados os Relatórios Finais, elaborados pelas Comissões Instaladoras das 

freguesias das Aguas Livres, Alfragide, Encosta do Sol, Falagueira/Venda Nova, Mina de Água e da 

Venteira.- Relatórios Finais. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a ratificação do ato praticado pelo Conselho de 

Administração dos SIMAS e pelo qual aprovou a 4.ª Alteração ao Orçamento 2013 – PPI, Orçamento das 

Despesas Correntes e de Capital. – Ratificação de Ato do Conselho de Administração dos SIMAS - 

4.ªAlteração ao Orçamento 2013. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a ratificação dos atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos SIMAS, relativos à prestação de serviços adicionais para fechos e aberturas de água e 

reparação/substituição de válvulas de corte de água à empresa Habitágua, Serviços Domiciliários, Lda. e 

respetiva celebração de Contrato-Programa com a empresa em causa. - Ratificação de Atos do 

Conselho de Administração dos SIMAS - Prestação de Serviços Adicionais para Fechos e 

Aberturas de Água e Reparação/Substituição de Válvulas de Corte de Agua – Contrato-

Programa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a ratificação dos atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos SIMAS, relativos ao reescalonamento de cabimentos referentes à Empreitada de 

Reposição de Pavimentos Associados a Intervenções nas Redes de Saneamento, em Oeiras. - 

Ratificação de Atos do Conselho de Administração dos SIMAS - Reescalonamento de 

Cabimentos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a ratificação dos atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos SIMAS, relativos à aprovação da revisão de preços efetuada no âmbito da empreitada 

destinada à remodelação de redes domésticas e pluviais do sistema de esgotos de Algés. - Ratificação 

de Atos do Conselho de Administração dos SIMAS – Revisão de Preços. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a ratificação do ato praticado pelo Conselho de 

Administração dos SIMAS, através do qual aprovou a revisão de preços efetuada no âmbito da 

empreitada destinada à instalação da conduta para o reservatório da zona média da Amadora e 

condutas distribuidoras da Amadora média e Brandoa Baixa. - Ratificação de Ato do Conselho de 

Administração dos SIMAS – Revisão de Preços. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para a Associação de Moradores  
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do Alto da Cova da Moura para pagamento da compensação devida pela cessação de um contrato de 

trabalho a termo certo, no âmbito do terminus da vigência de um Protocolo de Colaboração celebrado 

entre aquela Associação e o Município da Amadora. - Associação de Moradores do Alto da Cova da 

Moura – Transferência de Verba. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta de Protocolo de Colaboração, a celebrar entre 

o Município da Amadora e a Associação de Moradores do Alto da Cova da Moura, no âmbito da formação 

de pessoas, e desenvolvimento de atividades na área da manutenção e conservação da limpeza de 

arruamentos, com vista à sua inserção na comunidade a nível pessoal e profissional. - Protocolo de 

Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a improcedência do recurso hierárquico interposto pela 

Edifundo – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, mantendo a decisão de indeferimento do pedido 

de licenciamento de trabalhos de remodelação de terrenos, na Quinta das Águas Livres, sita na freguesia 

de São Brás. - Recurso Hierárquico. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba para a Associação de 

Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e de Saúde (AJPAS) e para a Associação de 

Solidariedade Social do Alto da Cova da Moura (ASSACM), no âmbito do desenvolvimento do Projeto de 

Mediação Intercultural em Serviços Públicos e para a Comparticipação dos Vencimentos dos Agentes de 

Mediação Intercultural. - Projeto de Mediação Intercultural em Serviços Públicos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para a Associação Humanitária 

Sem Fins Lucrativos “O Vigilante”, no âmbito do Projeto “Linha Municipal de Saúde”. 

O projeto em causa, tem por base proporcionar a melhoria das condições de vida da população sénior 

residente no município, facilitando o acesso a bens e serviços, in casu permitindo o acesso do idoso a 

um médico de clinica geral no domicílio, no período noturno (21 Horas às 6 Horas) e aos fins-de-semana 

e feriados nacionais (24 Horas por dia).- Projeto “Linha Municipal de Saúde”. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a realização do Programa “Recriar a Vida”, para o ano 

Letivo de 2013/2014, bem como a transferência de uma verba para as Instituições/Associações 

envolvidas no aludido Programa. 

O Programa em causa, visa essencialmente ocupar os tempos livres da população maior, promovendo a 

comunicação interpessoal, combatendo o isolamento e solidão, bem como a inter-ajuda e o 

desenvolvimento de novas aprendizagens. - Programa “Recriar a Vida”. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para a Escola 

E.B.2.3/Secundária Azevedo Neves, no âmbito da Receção à Comunidade Educativa 2013/2014. - 

Receção à Comunidade Educativa 2013/2014. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta de Contrato de Comodato, a celebrar entre o  

Município da Amadora e o Teatro Passagem de Nível, permitindo deste modo a promoção da cultura 

teatral, tanto a nível local, como nacional. – Contrato de Comodato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de Contrato de Comodato a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Associação de Socorros Médicos “O Vigilante”, permitindo acolher jovens entre 

os 12 e os 18 anos, encaminhadas pelo Tribunal de Família e Menores. – Contrato de Comodato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba para as Escolas do 1.º 

Ciclo e de Educação Pré-Escolar do Município, permitindo com este contribuindo, a realização de 

comemorações de efemérides escolares. - Escolas do 1.º Ciclo e de Educação Pré-Escolar do 

Município. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba para a Sociedade Filarmónica de 

Apoio Social e Recreio Artístico da Amadora (SFRAA), relativa ao serviço de vigilância na Quinta de São 

Miguel no ano de 2013. - Quinta de São Miguel. 

 

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

recrutamento, em regime de contrato por tempo indeterminado, de dois Assistentes Operacionais. – 

Procedimento Concursal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização da IV Feira de Arte Contemporânea da Amadora 

2013. Com o aludido evento, promove-se a valorização da produção da arte, na dinamização de diálogos 

interculturais, formação no campo da cultura e democratização da informação. - IV Feira de Arte 

Contemporânea da Amadora 2013. 


