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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento do futebolista Mário 

Esteves Coluna, reconhecido pelos seus colegas como tendo um perfil de um líder nato que sempre se 

impôs pelas suas qualidades técnicas e humanas. 

Foi um talento mundialmente reconhecido, que lhe valeu inúmeras menções de louvor por parte da 

Federação Portuguesa de Futebol pelas prestações ao serviço da Equipa das Quinas, Coluna foi agraciado 

com a Medalha de Prata da Ordem do Infante D. Henrique, logo após a participação de Portugal no 

Campeonato do Mundo de 1966, e consta na lista da FIFA dos 100 melhores jogadores do Mundo do 

século XX. - Voto de Pesar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a ratificação do ato do Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora – SIMAS, através do 

qual aprovou o indeferimento da reclamação graciosa do ato de liquidação da tarifa de conservação de 

esgotos interposta pela Auchan Portugal Hipermercados, S.A.. – Reclamação Graciosa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi ratificado o ato praticado pelo Conselho de Administração dos 

Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora – SIMAS, pelo 

qual aprovou a 2.ª Alteração ao Orçamento de 2014 – PPI, Orçamento das Despesas Correntes e de 

Capital. – SIMAS - 2.ª Alteração ao Orçamento de 2014. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de Concurso Público para a Empreitada de 

Sinalização Horizontal para os anos 2014/2015/2016 e relativa à Aquisição e Instalação na Zona Norte 

do Município, bem como as respetivas peças concursais e designação do júri que conduzirá a realização 

das operações inerentes ao procedimento em causa, ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

Foi ainda aprovado delegar no júri do aludido procedimento, nos termos do n.º 1 do artigo 109, 

conjugado com o n.º 2 do artigo 69.º as competências previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 50.º, no n.º 4 

do artigo 64.º e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º todos do Código dos Contratos Públicos. 

Por último foi aprovado a nomeação da Coordenadora de Segurança em Obra no âmbito do aludido 

procedimento concursal. - Concurso Público para a Empreitada de Sinalização Horizontal para os 

anos 2014/2015/2016 e relativa à Aquisição e Instalação na Zona Norte. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de Concurso Público para a Empreitada de 

Sinalização Horizontal para os anos 2014/2015/2016 e relativa à Aquisição e Instalação na Zona Sul do 

Município, bem como as respetivas peças concursais e designação do júri que conduzirá a realização das 

operações inerentes ao procedimento em causa, ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do Código dos 

Contratos Públicos. 
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Foi ainda aprovado delegar no júri do aludido procedimento, nos termos do n.º 1 do artigo 109, 

conjugado com o n.º 2 do artigo 69.º as competências previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 50.º, no n.º 4 

do artigo 64.º e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º todos do Código dos Contratos Públicos. 

Por último foi aprovado a nomeação da Coordenadora de Segurança em Obra no âmbito do aludido 

procedimento concursal. - Concurso Público para a Empreitada de Sinalização Horizontal para os 

anos 2014/2015/2016 e relativa à Aquisição e Instalação na Zona Sul. 

 

No âmbito do Programa Municipal de comparticipação de inscrições de atletas de clubes do Concelho da 

Amadora em competições desportivas federadas, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora 

atribuir uma verba para a Federação Portuguesa de Esgrima, Associação de Ténis de Lisboa, Federação 

de Andebol de Portugal, Associação de Futebol de Lisboa, Associação de Basquetebol de Lisboa e 

Associação de Atletismo de Lisboa. - Programa Municipal de Comparticipação de Inscrições de 

Atletas de Clubes do Concelho da Amadora. 

 

Relativamente ao Regulamento Municipal para a Atribuição de Apoios Sociais a Grupos Desfavorecidos 

da População – Fundo para a Coesão Social Municipal, foi aprovado a atribuição de apoio a um munícipe. 

- Fundo para a Coesão Social Municipal. 

 

No âmbito do Protocolo celebrado entre esta Edilidade e a Escola de Música do Conservatório Nacional, 

foi pela Câmara Municipal da Amadora, aprovado atribuir uma verba para a Escola de Música do 

Conservatório Nacional, com vista à realização do espetáculo anual dos alunos do Pólo de Música da 

Amadora, manutenção e renovação dos instrumentos musicais e manutenção do telefone e fax, ao longo 

do ano letivo 2013-2014. 

A parceria em causa permite às crianças do Concelho da Amadora a frequência gratuita em aulas de 

Música. – Protocolo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado propor ao Governo que todas as decisões relativas aos 

transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa sejam tomadas em concertação com as Autarquias, 

bem como a inclusão do município na restruturação dos transportes públicos da Área Metropolitana de 

Lisboa quando seja levada a cabo no Metropolitano de Lisboa e na Carris/CCFL, assim como a 

participação na concessão de exploração de serviço de transportes urbanos e locais, nos termos da Lei 

de Bases dos Transportes Terrestres. 

Foi ainda aprovado priorizar a conclusão das obras da Estação de Metropolitano da Reboleira e a sua 

entrada em funcionamento. - Transportes Públicos da Área Metropolitana de Lisboa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o despacho proferido pela Presidente da Câmara Municipal, 

através do qual autorizou a 2ª Modificação ao Orçamento de Despesa e ao Plano de Atividades 

Municipais (PAM) de 2014. - Orçamento de Despesa e Plano de Atividades Municipais (PAM) de 

2014 – Ratificação. 

 


