
 

 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 3 DE JUNHO DE 2015 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar o ato praticado pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS), através do qual foi aprovado aplicar os valores dos resultados 

transitados, bem como proceder às transferências correntes para as Câmaras Municipais da 

Amadora e Oeiras, submetendo os aludidos documentos contabilísticos à aprovação da 

Assembleia Municipal - Ratificação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter a aprovação da Assembleia 

Municipal, 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 a 2ª 

revisão orçamental de 2015 (orçamento da receita e da despesa) – SIMAS – 2ª Revisão 

Orçamental 

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu parecer prévio vinculativo à aquisição de serviço para 

gestão do Clube da Água, por um período de 24 meses, por concurso público, por parte dos 

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

(SIMAS) – Parecer Prévio Vinculativo 

 

 

 



 

 

 

 

No âmbito dos concursos públicos “Sinalização Horizontal 2014/2015/2015, Aquisição e Instalação 

nas Zonas Norte e Sul” (Empreitadas nºs 1/2014 e 2/2014), foram pela Câmara Municipal da 

Amadora, aprovadas as alterações às respetivas minutas dos contratos – Procedimentos 

Concursais 

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora, aprovadas alterações às minutas dos contratos a 

celebrar, no contexto dos concursos públicos para Conservação e Beneficiação de Edifícios 

Municipais/Parque Escolar Municipal – Obras diversas de Impermeabilização e Pintura, 

Eletricidade, Rede de Esgotos e de Distribuição de Água e Pinturas e Carpintarias (Empreitadas 

nºs 5/2014,6/2014, 8/2014 e 32/2014) – Procedimentos Concursais 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar, no âmbito do concurso público para a 

empreitada de Muros de Suporte na Via Pública, Conservação, Beneficiação e Execução de 

Obras (Empreitada nº 32/2014), a alteração à minuta do contrato a celebrar com a entidade 

adjudicante – Procedimento Concursal 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora concedido parecer favorável, nos termos do previsto no 

artigo 51º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de dezembro, que aprovou a Lei do Orçamento de Estado 

para 2015, à prorrogação da situação de cedência de um trabalhador de entidade externa, à 

Câmara Municipal – Cedência de Interesse Público – Parecer Favorável 

 

Ao abrigo do programa Reabilita +, foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovadas duas 

candidaturas e respetivos apoios financeiros às mesmas – Reabilita + 

 

 

 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou, no contexto do Programa de Apoio aos Projetos 

Socioeducativos (PAPSE), a candidatura ao Eixo I, apresentada pelo agrupamento de escolas 

Mães de Água, bem como a atribuição de apoio financeiro a este agrupamento e ao agrupamento 

de escolas da Damaia – Apoio Financeiro 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora, aprovado atribuir o apoio financeiro às entidades 

parceiras envolvidas no Programa Férias na Cidade 2015 – Apoio Financeiro 

 

Ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

deliberado aprovar a atribuição de apoios económicos, requeridos por três munícipes - Fundo de 

Coesão Social Municipal 

 

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

através do qual, aprovou a 5ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de 

Investimentos e Plano de Atividades) e Orçamento Ordinário de 2015 - Grandes Opções do 

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

2015 - 5ª Modificação 

 

Foi pela Câmara Municipal emitido parecer prévio vinculativo à celebração de um contrato de 

prestação de serviços de elaboração da Estratégia Energético-Ambiental do Município da 

Amadora – Parecer Prévio Vinculativo 

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu parecer prévio vinculativo à celebração de um contrato de 

prestação de serviços de exames médicos desportivos - Parecer Prévio Vinculativo 

 

 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado emitir parecer prévio vinculativo à celebração 

de um contrato de prestação de serviços de Colónia de Férias 2015 para os filhos dos 

trabalhadores da Autarquia - Parecer Prévio Vinculativo 

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu parecer prévio vinculativo à celebração de um contrato de 

prestação de serviços de comissariado no âmbito da Exposição “Escultura de Ar Livre Amadora 

2015” - Parecer Prévio Vinculativo 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora emitido parecer prévio vinculativo à celebração de um 

contrato de prestação de serviços para fornecimento e montagem de corrimãos e reparação de 

portões - Parecer Prévio Vinculativo  


