
 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 18 DE NOVEMBRO DE 20 15 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora ratificado o despacho proferido pela Presidente da Câmara, através 

do qual autorizou, no âmbito do concurso público para “Execução de Obras de Qualificação do Espaço 

Público em Substituição do Urbanizador na Urbanização do Neudel – Damaia” (empreitada nº 34/2015), as 

retificações propostas pelos serviços competentes – Concurso Público - Ratificação 

 

No contexto do concurso público para “Corredor Pedonal – Metro Amadora Este/Centro da 

Amadora/Orçamento Participativo 2014 – Execução das Obras” (empreitada nº 33/2015), foi pela Câmara 

Municipal da Amadora ratificado o despacho emanado pela Presidente da Câmara e pelo qual autorizou que 

fossem efetuadas as retificações indicadas pelos serviços - Concurso Público – Ratificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou autorizar a Presidente da Câmara, ao abrigo do nº 1 do artigo 4º 

da Portaria nº 149/2015 de 26 de maio, a celebrar 8 (oito) contratos de aquisição de serviços, com dispensa 

de parecer prévio – Autorização Genérica para Contratos de Aquisição de  Serviços 

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora ratificados os atos praticados pelo Conselho de Administração 

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

através dos quais aprovaram as minutas de contratos a celebrar com as entidades adjudicatárias e 

referentes aos concursos públicos para a empreitada de substituição de tampas e reparação de ramais e 

caixas de visita de saneamento no concelho da Amadora, para os anos 2015 e 2016, para a prestação de 

serviços destinados à manutenção dos sistemas de telegestão, automação, instrumentação e supervisão 

das redes de água e saneamento dos SIMAS dos municípios de Oeiras e Amadora, e para a empreitada 

destinada à substituição de redes das redes de abastecimento de água e rebaixamento de ramais nas ruas 

confluentes à Av. Padre Himalaia, na freguesia das Águas Livres, concelho da Amadora – SIMAS – 

Minutas de Contratos - Ratificação  



 

 

 

 

 

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

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), pelos quais, e 

no âmbito do concurso público para a empreitada destinada à substituição das redes de abastecimento de 

água na ZMC Reboleira Sul, no concelho da Amadora, adjudicou o aludido concurso público, nomeou o 

coordenador de segurança em fase de obra e diretor de fiscalização de obra, bem como aprovou a 

notificação a efetuar à entidade adjudicatária para prestação de caução e a celebração de contrato escrito – 

SIMAS – Procedimento Concursal - Ratificação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora ratificado o ato emanado pelo Conselho de Administração dos 

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

através do qual aprovou atualizou o valor contratual de contrato celebrado com a EDP Comercial – 

Comercialização de Energia e resultante dos aumentos das taxas de acesso às redes e da energia reativa – 

SIMAS – Atualização do Valor Contratual - Ratificaç ão 

 

No contexto do concurso público para “Execução da Obra de Construção do Refeitório e Cozinha” 

(empreitada nº 17/2015), foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta de contrato a celebrar 

com a empresa cocontratante, bem como foi aprovado o respetivo Plano de Segurança e Saúde – 

Concurso Público – Minuta de Contrato e Plano de Se gurança e Saúde 

 

A Câmara Municipal aprovou, ao abrigo do Programa Reabilita +, quatro candidaturas ao referido programa, 

com as atribuições das respetivas comparticipações financeiras aos condomínios concorrentes – Reabilita 

+ - Comparticipação Financeira 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o projeto de Código Regulamentar do Município da 

Amadora, bem como submeter o mesmo a consulta pública, pelo prazo de 30 dias – Projeto do Código 

Regulamentar do Município da Amadora – Consulta Púb lica 

 

 



 

 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aplicar a sanção disciplinar de suspensão pelo período de 90 

dias, a um trabalhador da autarquia, pela violação dos deveres gerais de zelo, obediência, lealdade, 

correção, assiduidade e pontualidade – Processo Disciplinar 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a concessão de apoios económicos, requeridos por três 

munícipes, ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal - Fundo de Coesão Social Municipal – 

Apoios Económicos 

 

No âmbito do Balcão Municipal de Ajudas Técnicas (BMAT), foi pela Câmara Municipal aprovada a 

cessação do protocolo de colaboração celebrado com a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da 

Amadora, bem como foi firmado o novo funcionamento do aludido Balcão, ficando a Câmara Municipal 

responsável pelo seu funcionamento - Balcão Municipal de Ajudas Técnicas – Novo Modelo d e 

Funcionamento 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a celebração de três contratos programa de desenvolvimento 

desportivo, dois deles com o Clube de Natação da Amadora, para o desenvolvimento da natação, época 

2015/2016 e gestão das piscinas municipais para as épocas desportivas 2015/2016 e 2016/2017 

respetivamente, e outro com o Desportivo Operário Rangel, para a produção da 41ª Corrida de São 

Silvestre, bem como aprovou a atribuição de apoios económicos e não económicos para o desenvolvimento 

dos referidos contratos programa – Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada, ao abrigo do Programa de Enriquecimento Curricular 

para o ano letivo 2015/2016, a descentralização de verba para pagamento da primeira tranche às 

associações parceiras - Programa de Enriquecimento Curricular – Ano Letivo 2015/2016 – Pagamento 

da 1ª Tranche 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a concessão de apoio económico ao Centro Cultural 

Roque Gameiro, para pagamento de obras realizadas nas instalações municipais – Apoio Financeiro 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou atribuir uma comparticipação financeira à Associação dos 

Amigos da Escola Superior de Teatro e Cinema, para o desenvolvimento do Projeto Entidades – AmaSénior 

Lazer - Apoio Financeiro 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta de protocolo de cooperação a celebrar com a 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa – Instituto de História 

Contemporânea, para preparação de ações conjuntas com a biblioteca municipal Piteira Santos – 

Protocolo de Cooperação 

 

 


