
 

 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 17 DE SETEMBRO DE 20 14 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado ratificar o despacho proferido pela Presidente 

da Câmara e através do qual aprovou a minuta de contrato a celebrar no âmbito do convite para 

apresentação de propostas ao abrigo do acordo quadro celebrado pela agência nacional de 

compras públicas, E.P.E., para a prestação de serviços de vigilância e segurança – Concurso 

Público - Ratificação 

 

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

através do qual aprovou a minuta de contrato a celebrar no âmbito do concurso público 

internacional para a prestação de serviços de desenvolvimento da atividade física e desportiva no 

1º ciclo do ensino básico (AEC) – Concurso Público - Ratificação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada, nos termos dos nºs 1 e 8 do artigo 27º do 

Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, a alteração à licença titulada 

pelo alvará de loteamento nº 3/03 e competente comunicação à Conservatória de Registo Predial, 

para efeitos de averbamento – Alteração a Alvará de Loteamento 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou deferir o pedido de informação prévia relativo à 

viabilidade de licenciamento de alteração no âmbito do alvará de loteamento nº 1/84 – Pedido de 

Informação Prévia 

 

 



 

 

 

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora ratificados os despachos exarados pela Presidente da 

Câmara, através dos quais aprovou as minutas dos contratos a celebrar com as entidades 

adjudicantes dos concursos públicos para Requalificação de Pavimentos 2014/2015/2016, Zonas 

Norte, Centro e Sul – Empreitadas nºs 23/2014, 24/2014 e 25/2014 – Concurso Público – 

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 do qual revogou o ato administrativo de abertura de concurso limitado por 

prévia qualificação, para aprestação de serviços destinados à gestão contratual de fornecimento 

de água a clientes – colocação e substituição de contadores, fechos e aberturas e leituras de 

contadores e outros serviços conexos – SIMAS – Ratificação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado ratificar o ato praticado pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS), o qual aprovou a minuta de contrato a celebrar com a entidade 

adjudicatária, no âmbito do concurso público para a empreitada destinada à remodelação de 

redes de abastecimento de água em Tercena, no concelho de Oeiras – SIMAS – Ratificação  

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os atos praticados pelo Conselho de Administração dos 

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

(SIMAS), através dos quais aprovou a atualização do tarifário relativo à taxa de recursos hídricos 

– águas de Oeiras e Amadora – último bimestre de 2014 e ano de 2015, bem como a atualização  

do tarifário relativo à taxa de recursos hídricos - saneamento Amadora – ultimo bimestre de 2014 

e ano de 2015 - SIMAS – Ratificação 

 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado ratificar os atos do Conselho de Administração 

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

(SIMAS) e pelos quais aprovou o abate de diversos bens, por se encontrarem obsoletos e 

totalmente amortizados – SIMAS – Ratificação  

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou, no contexto dos concursos públicos para conservação 

e beneficiação de edifícios municipais/parque escolar municipal, no que respeita a obras diversas 

de impermeabilização e pintura (empreitada nº 5/2014), eletricidade (empreitada nº 6/2014), rede 

de esgotos e de distribuição de água (empreitada nº 8/2014) e pinturas e carpintarias (empreitada 

35/2014), as respetivas adjudicações – Concurso Público para Conservação e Beneficiação 

de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal – Empreitadas nºs 5/2014, 6/2014, 8/2014 

e 35/2014 - Adjudicação 

 

No âmbito do concurso público – equipamento de apoio ao desenvolvimento de práticas 

desportivas no parque urbano do Borel / orçamento participativo 2013 – sede do clube de ténis 

(empreitada nº 7/2014), foi pela Câmara Municipal aprovada a alteração de repartição de 

encargos, bem como a adenda à minuta do contrato - Concurso Público – Equipamento de 

Apoio ao Desenvolvimento de Práticas Desportivas no  Parque Urbano do Borel/Orçamento 

Participativo 2013 – Sede do Clube de Ténis (Emprei tada nº 7/2014); 

 

A Câmara Municipal da Amadora indeferiu os pedidos de indemnização requeridos por dois 

munícipes – Pedido de Indemnização – Indeferimento 

 

Foi pela Câmara Municipal deliberado atribuir um subsídio à Associação Comercial e Empresarial 

dos Concelhos de Oeiras e Amadora (ACECOA), no âmbito do protocolo celebrado para a 

colocação da iluminação de natal – Iluminação de Natal 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou comparticipar, nas obras a efetuar por dois 

condóminos, ao abrigo do programa Reabilita + – Programa Reabilita + 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar o relatório final, a adjudicação, bem 

como a minuta do contrato no âmbito do concurso público para o fornecimento de sacos plásticos 

descartáveis para contentores semienterrados (sacos molok) - Concurso Público para o 

Fornecimento de Sacos Plásticos Descartáveis para C ontentores Semienterrados – 

Adjudicação e Minuta de Contrato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter à aprovação da Assembleia Municipal, o 

pedido efetuado por uma associação para isenção parcial das taxas pela utilização do Complexo 

Desportivo Municipal Monte da Galega – Isenção Parcial de Taxas 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 2ª transferência de verba para a associações 

parceiras envolvidas no programa Férias na Cidade 2014 – Programa Férias na Cidade 2014 – 

2ª Transferência de Verba 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a continuidade do pólo da Amadora, da Escola de 

Música do Conservatório Nacional, bem como a alteração ao protocolo anteriormente celebrado – 

Escola de Música do Conservatório Nacional – Pólo d a Amadora – Alteração ao Protocolo 

 

No âmbito das Comemorações do Mês do Idoso 2014, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovada a transferência de verba para a associação que gera financeiramente o programa de 

atividades referente às aludidas comemorações - Comemorações do Mês do Idoso 2014 – 

Transferência de Verba 

 



 

 

 

 

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

Municipal, o regulamento municipal sobre o programa AmaSénior – Viva +, após submissão do 

mesmo a discussão pública – Regulamento Municipal sobre o Programa AmaSénior – Viva + 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou, ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal, a 

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

 

 


