
 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 21 DE JUNHO DE 2017 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado um Voto de Pesar pela tragédia de Pedrógão Grande. O 

incêndio florestal que deflagrou no passado dia 17 de junho, foi o maior incêndio do ano em Portugal e o 

mais mortífero de sempre. Os Municípios, Proteção Civil, Bombeiros, INEM, GNR, Segurança Social e 

militares, uniram-se na missão de apoiar e tentar chegar a todos quantos necessitavam de auxílio, tendo o 

País demonstrado uma onda de solidariedade sem precedentes. 

Foi igualmente aprovado remeter cópia do documento aprovado aos municípios atingidos por este flagelo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um voto de pesar pelo falecimento de Maria Margarida Pinto 

Guimarães. Nascida a 9 de abril de 1953, era desde 17 de maio de 2002, Diretora do Departamento 

Financeiro desta Edilidade. É-lhe reconhecida uma liderança exigente, mas próxima, com uma enorme 

capacidade de trabalho, desempenho exemplar e rigor. Desde sempre que demonstrou um enorme 

conhecimento, sensibilidade e respeito pelas dimensões política, social e cultural do nosso país e em 

particular, da cidade da Amadora. Veio a falecer no dia 12 de junho de 2017, em Lisboa. Foi também 

aprovado endereçar à família enlutada, cópia do documento aprovado.  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora ratificado o despacho proferido pela Presidente da Câmara e 

através do qual aprovou a 5ª alteração às Grandes Opções do Plano (Plano de Atividades Municipais) e 

Orçamento Ordinário de 2017 – Grandes Opções do Plano (Plano de Atividades Municipais) e 

Orçamento Ordinário de 2017 – Ratificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter a apreciação da Assembleia Municipal, os 

documentos de Prestação de Contas Consolidadas, refentes ao ano de 2016 - Prestação de Contas 

Consolidadas 2016 

 



 

 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberada a submissão da Aplicação dos Resultados Transitados à 

Assembleia Municipal, para competente aprovação – Aplicação de Resultados Transitados 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou submeter à Assembleia Municipal, a 1 ª revisão às Grandes 

Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento 

Ordinário de 2017, para autorização - Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e 

Plano de Atividades Municipais) e Orçamento Ordinário de 2017 – 1ª Revisão 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora, deliberado remeter à autorização da Assembleia Municipal, as 

alterações e respetivas republicações, dos contratos interadministrativos de delegação de competências, 

nas juntas de freguesia das Águas Livres e Mina de Água – Contratos Interadministrativos de Delegação 

de Competências – Alteração e Republicação 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou submeter à aprovação da Assembleia Municipal, os aditamentos 

aos acordos de execução relativos a delegação de competências, nas juntas de freguesia de Alfragide, 

Encosta do Sol, Mina de Água e Venteira – Acordos de Execução relativos a Delegação de 

Competências – Aditamentos 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado submeter a discussão pública, o pedido de alteração à 

licença relativa à operação de loteamento titulada pelo alvará nº 2/05 – Alteração a Licença de 

Loteamento – Discussão Pública 

 

No âmbito da medida de apoio ao movimento associativo, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

deliberado aprovar a metodologia a adotar no que concerne à cedência de espaços municipais não 

habitacionais, bem como foram aprovadas as minutas de contrato de arrendamento a celebrar – Medida de 

Apoio ao Movimento Associativo – Metodologia para Cedência de Espaços Municipais Não 

Habitacionais 

 



 

 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de prémio de cariz financeiro, ao agrupamento de 

escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa, vencedor do Melhor Stand 2017 – Iniciativa AmadoraEduca – 

AmadoraEduca – Melhor Stand 2017 – Atribuição de Prémio 

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovadas as atribuições de apoios económicos, a cinco 

munícipes e requeridos ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal - Fundo de Coesão Social 

Municipal – Apoios Económicos 

 

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) e 

através dos qual aprovou a minuta de contrato a celebrar com a entidade adjudicatária, no âmbito do 

procedimento por concurso limitado por prévia qualificação com publicidade internacional, para 

fornecimento de um sistema de gestão comercial de água e respetivos serviços conexos – SIMAS – Minuta 

de Contrato – Ratificação 

 

No âmbito do procedimento por 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, 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) e pelo qual 

autorizou a caducidade da adjudicação do aludido procedimento - SIMAS – Caducidade da Adjudicação – 

Ratificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou os relatórios finais e as consequentes adjudicações, dos 

concursos públicos para Execução de Plano de Marcação de Estacionamento – 2017/2018 (Empreitada nº 

1/2017), para Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2017/2018 – Zona Norte (Empreitada nº 

3/2017) e para ES Sophia de Mello Breyner – Execução de Obra (Empreitada nº 17/2017) – Concursos 

Públicos – Adjudicações 

 



 

 

 

 

 

No contexto dos concursos públicos para Requalificação dos Pavimentos 2017/2018 – Zona Sul, Escolas 

Mães de Água – Execução de Obra e EB 2+3 Miguel Torga – Execução de Obra (Empreitadas nºs 8/2017, 

10/2017 e 11/2017), foram pela Câmara Municipal da Amadora, aprovadas as respetivas fichas dos planos 

de segurança – Concursos Públicos – Fichas do Plano de Segurança 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as fichas do plano de segurança e a minuta do contrato a 

celebrar com a entidade adjudicatária, no âmbito do concurso público para EB 2+3 Roque Gameiro – 

Execução de Obra (Empreitada nº 12/2017) – Concurso Público – Fichas do Plano de Segurança e 

Minuta do Contrato 

 

Para o desenvolvimento do Projeto Eixo Verde e Azul do Jamor, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovado o programa geral de concretização do aludido projeto - Projeto Eixo Verde e Azul do Jamor – 

Programa Geral de Concretização 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de protocolo a celebrar com a Imoretalho – Gestão de 

Imóveis, S.A., para execução das obras viárias relativas ao novo eixo estruturante da Venda Nova – 

Falagueira, bem como deliberou submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a afetação de dois 

terrenos, para do domínio público municipal – Protocolo de Colaboração 

 

Para a prestação de serviços de saúde e de carácter social, a residente no Município, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora, aprovada a minuta de protocolo de colaboração, a celebrar com a Coop LINQUE – 

Cuidados Paliativos em Casa - Protocolo de Colaboração 

 

 

 

 

 

 


