
 

 

 

 

 

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 29 DE JUNHO DE 2016 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

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

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

através do qual aprovou a alienação de 6200 contadores, por estes se encontrarem obsoletos e no 

âmbito do procedimento por ajuste direto, com consulta a uma entidade, destinado à aquisição de 

2000 contadores. – SIMAS – Alienação de Bens Móveis – Ratificação. 

 

No âmbito do procedimento por concurso público para a empreitada destinada à 

remodelação/ampliação de redes de esgotos no concelho de Oeiras, para os anos de 2015/2015, 

foram pela Câmara Municipal da Amadora ratificados os atos aprovados pelo Conselho de 

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

Amadora (SIMAS), pelos quais foi proferida ordem de não execução dos trabalhos previstos na aludida 

empreitada, e a redução da garantia bancária prestada pelo cocontratante – SIMAS – Concurso 

Público – Ratificação. 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar o relatório final e consequentemente 

adjudicado o concurso público para “Parque Desportivo e Cultural da Boba – Execução da Obra”, 

(Empreitada nº 1/2016) – Concurso Público – Adjudicação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de protocolo, a celebrar com a Associação 

Humanitários dos Bombeiros Voluntários da Amadora, no âmbito da proteção civil e cujo objeto 

consiste no cumprimento do Plano Operacional Municipal e Plano Municipal de Emergência de 

Proteção Civil. - Minuta de Protocolo. 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a extensão das refeições escolares, para além do 

período letivo, aos alunos com escalão A e B de abono de família e que integram a componente de 

Apoio à Família no âmbito do Programa Aprender & Brincar no ano letivo de 2016/2017. – Programa 

Aprender & Brincar – Extensão de Refeições Escolares para Além do Período Letivo – Ano 

Letivo 2016/2017. 

 

No âmbito do projeto Férias Na Cidade (Sub 15), foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado 

transferir a 1ª tranche da verba, às entidades parceiras do aludido projeto - Férias Na Cidade (Sub 15) 

– Transferência de Verba – 1ª Tranche. 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora, aprovada a atribuição de verba ao Agrupamento de Escolas 

Amadora Oeste, por ter sido eleito com o melhor Stand AmadoraEduca 2016 – Melhor Stand 

AmadoraEduca 2016. 

 

No contexto da utilização dos pavilhões desportivos escolares pelo Movimento Associativo Desportivo 

do Município da Amadora, foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar o 2º pedido de 

atribuição de verba, correspondente aos meses de janeiro a março de 2016, aos agrupamentos de 

escolas do concelho. – Utilização dos Pavilhões Desportivos Escolares pelo Movimento 

Associativo Desportivo do Município da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou atribuir os apoios económicos requeridos por cinco 

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

Apoios Económicos. 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado delegar na Senhora Presidente, as competências 

previstas na Lei nº 81/2014 de 19 de dezembro, e no âmbito do Regime de Arrendamento Apoiado do  

 



 

 

 

 

Parque Habitacional Municipal. – Delegação de Competências – Regime de Arrendamento 

Apoiado. 


