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REUNIÃO DE CÂMARA DE 7 DE MAIO DE 2014 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado submeter o Relatório e Contas de 2013 dos Serviços 

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), nos termos 

do vertido na alínea c) do artigo 17.º do Regulamento de Organização dos Serviços Intermunicipalizados 

de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora, a aprovação da Assembleia Municipal. - 

Relatório e Contas de 2013 – SIMAS. 

 

No âmbito da Empreitada para Equipamento de Apoio ao Desenvolvimento de Práticas Desportivas no 

Parque Urbano do Borel/Orçamento Participativo 2013 – Execução de Obra/Casa Clube, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora aprovado a aceitação de erros e omissões apresentadas pelos interessados, nos 

termos da ata do júri, retificar as peças do procedimento, a prorrogação do prazo para apresentação de 

propostas por período equivalente ao tempo decorrido desde o início daquele prazo até à publicitação da 

decisão de aceitação de erros e omissões. - Empreitada para Equipamento de Apoio ao 

Desenvolvimento de Práticas Desportivas no Parque Urbano do Borel/Orçamento 

Participativo 2013 – Execução de Obra/Casa Clube. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura dos Concursos Públicos para a Requalificação de 

espaços urbanos/zonas verdes 2014/2015/2016, nas Zonas Norte, Centro e Sul, ao abrigo do disposto 

na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, autorizando a respetiva despesa, o 

Programa dos Concursos Públicos e os Cadernos de Encargos, a composição do Júri que conduzirá a 

realização das operações inerentes aos aludidos procedimentos ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º do 

Código dos Contratos Públicos, delegou no Júri nos termos do n.1 do artigo 109.º 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. 

Foi ainda aprovado a nomeação do Coordenador de Segurança em Obra no âmbito dos aludidos 

procedimentos. - Concursos Públicos para a Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 

2014/2015/2016, nas Zonas Norte, Centro e Sul. 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação das obras, no âmbito do Programa 

Reabilita + requerida por ICONE-G Administração de Condomínios, Lda. na qualidade de administrador 

do imóvel sito na Rua Primeiro de Maio n.º 27-C e 27-D, na freguesia da Venteira, na Amadora. – 

Reabilita +01/2014. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a alteração do Protocolo de Colaboração celebrado entra a 

Câmara Municipal da Amadora e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, permitindo dotar de 
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instrumentos novos e criativos que respondam de forma eficaz às velhas e às novas questões 

respeitantes aos agregados familiares recenseados no PER. - Protocolo de Colaboração – Alteração. 

 

No âmbito do Protocolo de Cooperação celebrado entre o Município da Amadora e a Sociedade 

Filarmónica de Apoio Social e Recreio da Amadora (SFRAA), cujo objetivo é facilitar a implementação de 

políticas de inclusão e coesão social no terreno, garantindo um apoio sustentado e uma ação concertada 

de suporte aos Munícipes apoiados pela referida Associação, foi aprovado a transferência de uma verba 

para a Associação em apreço referente ao serviço de vigilância na Quinta de São Miguel para o ano de 

2014. - Protocolo de Cooperação. 

 

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

Reformados, no âmbito do Programa AmaSénior Lazer para o ano de 2014. Através do referenciado 

programa é possível trabalhar em parceria com as Juntas de Freguesia do Concelho e com a União de 

Reformados, Pensionistas e Idosos da Amadora (URPIA), cujos objetivos principais são proporcionar dias 

de descanso, fora do ambiente quotidiano, criando condições para o bem-estar físico e psicológico dos 

séniores, fomentar o aprofundamento das relações humanas, criando um espaço criativo e cultural 

enriquecedor, quebrando a solidão e a rotina, minimizando situações de exclusão social. - Programa 

AmaSénior Lazer. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 5.ª Modificação ao PPI (Plano Plurianual de Investimentos) e 

PAM (Plano de Atividades Municipais) e ao Orçamento de Despesa de 2014. – Grandes Opções do 

Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento de 

Despesa de 2014. 

 

 

 


