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REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 21 DE MAIO DE 2014 

 
RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter à Assembleia Municipal, após o términus do prazo para a 
audiência de interessados, a proposta relativa à emissão de declaração de utilidade pública de um terreno sito na 
Azinhaga dos Besouros, impondo sobre a mesma um ónus de passagem em aqueduto – Declaração de Utilidade 
Pública 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou solicitar a revisão, por parte do Ministério da Saúde, da Portaria nº 82/2014 
de 10 de abril, nomeadamente no que diz respeito à classificação do Hospital Fernando da Fonseca, de forma a que 
passe a pertencer ao Grupo II, mantendo as valências atualmente existentes – Critérios de Categorização do 
Serviço Nacional de Saúde – Revisão da Portaria nº 82/2014 de 10 de abril. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a intenção de proceder à resolução sancionatória do contrato de 
aquisição de serviços de elaboração do Plano de Pormenor da Cova da Moura, celebrado com a entidade adjudicatária, 
bem como notificar as empresas da aludida intenção, cumprindo assim o prazo de audiência prévia – Resolução 
Sancionatória do Contrato de Aquisição de Serviços de Elaboração do Plano de Pormenor da Cova da 
Moura. 
 
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) e relativos à revisão 
definitiva de preços efetuada no âmbito das empreitadas destinadas à remodelação/ampliação de redes de esgotos 
domésticos e pluviais no concelho de Oeiras – Anos de 2010/2011 e 2011/2012 – SIMAS – Revisão Definitiva de 
Preços - 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) e através do qual 
aprovou a minuta do contrato a celebrar no âmbito do concurso público para a empreitada destinada à remodelação 
das redes de abastecimento de água, em Queijas, concelho de Oeiras – SIMAS – Minuta de Contrato - Ratificação 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou, no âmbito da empreitada para a Demolição de Edifícios e Construções 
Ilegais, a minuta do contrato a celebrar com a entidade adjudicatária – Minuta do Contrato 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora emitido competente parecer prévio vinculativo e aprovada a abertura de 
concurso público urgente, com publicação no Diário da República, para a aquisição de serviços de manutenção de 
zonas verdes no Município da Amadora, bem como foram aprovadas as peças do referido concurso – Procedimento 
Concursal - Parecer Prévio Vinculativo  
 
No âmbito da necessidade de recrutamento de novos trabalhadores, foi pela Câmara Municipal aprovada a abertura de 
procedimento concursal para a contratação, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, de técnico superior, na área de animação sociocultural – Procedimento Concursal 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou nomear um novo coordenador de segurança em obra, no contexto da 
empreitada “Construção da Unidade Residencial Moinhos da Funcheira”. – Alteração do Coordenador de Segurança 
em Obra. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta de contrato de comodato relativo à cedência de instalações, 
a celebrar com a Taxifone – Cooperativa de Serviços de Rádio – Táxi Rodoviários Unidos da Amadora, para a 
instalação da sua sede – Contrato de Comodato 
 
Por forma a dar continuidade à prática federada da modalidade desportiva de esgrima, foi pela Câmara Municipal da 
Amadora aprovada a minuta do contrato-programa de desenvolvimento desportivo, a celebrar com a Academia de 
Esgrima João Gomes – Associação Desportiva, com vista à realização dos campeonatos Nacionais Absoluto de Florete e 
de Veteranos em Espada – Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar, no âmbito do Projeto Linha Municipal de Saúde, a transferência da 
1ª tranche da verba correspondente, à entidade parceira no aludido projeto – Transferência de Verba – 1ª Tranche 
 
Foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovados os projetos de regulamentos municipais, respeitantes aos 
programas Amasénior Lazer e Amasénior Viva +, bem como a sua submissão a apreciação pública, pelo período de 30 
dias úteis, a contar da data da sua publicação em Boletim Municipal – Projetos de Regulamentos Municipais – 
Apreciação Pública 
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A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a adaptação das comparticipações pagas pelos utentes do Banco 
Municipal de Ajudas Técnicas, Sistema de Atendimento Telefónico Permanente e AmaSénior – Apoio Alimentar aos 
fins-de-semana e feriados, de acordo com a tabela de escalões de rendimentos per capita, baseada no atual valor para 
o Indexante de Apoios Sociais – Alteração dos Escalões de Rendimentos 
 
No contexto do projeto Mediação Intercultural em Serviços Públicos (MISP), foi pela Câmara Municipal da Amadora 
aprovada a 13ª transferência de verba correspondente aos meses de maio e junho de 2014, para as instituições 
integradas no presente projeto – Projeto Mediação Intercultural em Serviços Públicos – 13ª Transferência de 
Verba 
 
A Câmara Municipal da Amadora emitiu parecer prévio vinculativo e aprovou a abertura de concurso público para a 
prestação de serviços de desenvolvimento do ensino de inglês no 1º ciclo do ensino básico, as suas peças, a 
composição do júri, bem como a delegação neste das competências para a realização da audiência prévia dos 
concorrentes e para a prestação de esclarecimentos – Parecer Prévio Vinculativo e Abertura de Procedimento 
Concursal 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora emitido parecer prévio vinculativo e aprovada a abertura de concurso público 
para a prestação de serviços de desenvolvimento do da atividade física e desportiva no 1º ciclo do ensino básico, as 
suas peças, a composição do júri, bem como a delegação neste das competências para a realização da audiência 
prévia dos concorrentes e para a prestação de esclarecimentos – Parecer Prévio Vinculativo e Abertura de 
Procedimento Concursal 
 
No âmbito do Fundo de Coesão Social Municipal, foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado atribuir apoios 
económicos a sete munícipes – Fundo de Coesão Social Municipal 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou a constituição do grupo de trabalho e da comissão municipal, para a 
promoção e desenvolvimento das comemorações do XXXV aniversário do Municipio – Comemorações do XXXV 
Aniversário do Município 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta de contrato a celebrar com a entidade adjudicatária, no 
contexto do procedimento para o fornecimento de combustíveis rodoviários, ao abrigo de acordo quadro – 
Procedimento Concursal – Aprovação de Minuta do Contrato 


