
 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 16 DE NOVEMBRO DE 20 16 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar as retificações aos acordos de execução 

relativos a delegação de competências nas juntas de freguesia das Águas Livres, Encosta do Sol, 

Falagueira-Venda Nova e Venteira – Acordos de Execução – Retificação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado emitir parecer favorável à criação do Sistema 

Multimunicipal de Saneamento de Águas Residuais da Grande Lisboa e Oeste, bem como à 

constituição da Sociedade Concessionária de Exploração e Gestão do Sistema denominada por 

Água do Tejo Atlântico, S.A., tendo ainda sido aprovado o Acordo Parassocial a celebrar entre 

todos os acionistas da referida sociedade e deliberado submeter à Assembleia Municipal, para 

confirmação da manutenção do Município da Amadora na supra referida sociedade – Sistema 

Multimunicipal de Saneamento de Águas Residuais da Grande Lisboa e Oeste – Criação – 

Emissão de Parecer e Acordo Parassocial 

 

No âmbito do projeto Linha Municipal de Saúde, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

deliberado descentralizar a 2ª tranche para a entidade parceira – Linha Municipal de Saúde – 

Descentralização de Verba  

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato praticado pela Presidente da Câmara e através do 

qual autorizou a alteração a efetuar ao acordo de colaboração celebrado com a Movijovem, para 

implementação do Cartão Jovem Municipal – Acordo de Colaboração – Ratificação 

 

 



 

 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a alteração aos representantes da Autarquia, 

nos Conselhos Gerais de Agrupamentos de Escolas de Alfornelos e Fernando Namora – 

Conselhos Gerais dos Estabelecimentos Públicos de E ducação – Alteração de 

Representantes 

 

Para prossecução do Projeto AmaSénior Lazer – Projeto Teatro Identidades, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora aprovada a atribuição de verba à entidade parceira, para o ano de 

2016/2017 - Projeto AmaSénior Lazer – Projeto Teatro Identidade s – Apoio 

 

No âmbito da realização da 42ª Corrida de São Silvestre, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovada a minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo, a celebrar com a 

entidade gestora da aludida iniciativa e a atribuição de verba para pagamento das despesas 

inerentes à sua organização – 42ª Corrida de São Silvestre da Amadora – Contrato- Programa   

 

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

por quatro munícipes, ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal – Fundo de Coesão 

Social Municipal – Apoios Económicos 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar os atos proferidos pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS), através dos quais ratificou a ordem de não execução de trabalhos 

previstos no contrato de empreitada destinada à substituição das redes de abastecimento de água 

e rebaixamento de ramais nas ruas confluentes à Av. Padre Himalaia, na freguesia das Águas 

Livres, bem como deliberou reduzir o valor das garantias prestadas pelo empreiteiro, com 

libertação do remanescente – SIMAS – Não Execução de Trabalhos - Ratificação 



 

 

 

 

No âmbito da empreitada destinada à remodelação das redes de abastecimento de água no Bairro 

da Autoconstrução, em Porto Salvo, no concelho de Oeiras, 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), 

através dos quais aprovou a minuta o contrato a celebrar com a entidade adjudicatária e alterou a 

nomeação do coordenador de segurança em obra e do diretor de fiscalização em obra – SIMAS – 

Minuta do Contrato e Alteração de Coordenador de Se gurança em Obra e Diretor de 

Fiscalização em Obra - Ratificação 

 

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 pelos quais aprovou a abertura de concurso público para a 

empreitada destinada à remodelação da rede de saneamento nas traseiras da Rua Amélia Rey 

Colaço, em Carnaxide, no concelho de Oeiras, a composição e nomeação do júri, com a 

delegação neste das competências para todos os atos processuais que lhe são inerentes, bem 

como aprovou as peças do procedimento e nomeou o coordenador de segurança em fase de 

projeto – SIMAS – Concurso Público – Abertura – Ratificação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar a abertura dos concursos públicos 

para “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2017/2018, Zonas Centro, Norte e Sul 

(Empreitadas nºs 55/2016, 56/2016 e 57/2016), bem como foram aprovadas as peças 

procedimentais, designado o respetivo júri, delegando neste, as competências previstas no 

Código dos Contratos Públicos e nomeado o coordenador de segurança em obra – Concursos 

Públicos – Abertura 

 

 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura dos concursos públicos para “Requalificação 

de Pavimentos 2017/2018 – Zonas Centro, Norte e Sul (Empreitadas nºs 58/2016, 59/2016 e 

60/2016), as peças procedimentais, a designação do júri com a delegação neste das 

competências previstas no Código dos Contratos Públicos, bem como nomeou o coordenador de 

segurança em obra - Concursos Públicos – Abertura 

 

No âmbito do concurso público “Sinalização Horizontal 2017/2018 – Aquisição e Instalação na 

Zona Norte (Empreitada nº 36/2016), foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o relatório 

final com consequente adjudicação – Concurso Público – Adjudicação 

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora, no contexto dos concursos públicos para 

“Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal – Obras Diversas 

de Impermeabilização, Pintura e Drenagens” e “Muros de Suporte na Via Pública, Conservação, 

Beneficiação e Execução de Obras” (Empreitadas nºs 39/2016, 41/2016 e 43/2016), aprovadas as 

minutas de contrato a celebrar com as entidades adjudicatárias – Concursos Públicos – Minutas 

dos Contratos 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aplicar a sanção disciplinar de multa, a uma 

funcionária do Município, por violação dos deveres de zelo e correção – Processo Disciplinar 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora emitido parecer desfavorável à pretensão de uma 

munícipe e relativamente à ampliação do número de compartes da parte rústica de um prédio 

misto, sito na freguesia da Mina de Água, pelo facto de sobre o mesmo incidir um alvará de 

loteamento – Ampliação do Número de Compartes – Emissão de Parec er Desfavorável 

 

 



 

 

 

 

No âmbito do concurso público para o “Fornecimento de Sacos Plásticos para Contentores 

Semienterrados, foi pela Câmara Municipal aprovado o relatório final, a respetiva adjudicação e a 

minuta do contrato a celebrar com a entidade adjudicatária – Concurso Público - Adjudicação 

 

 

 


