
 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 5 DE JULHO DE 2017 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovadas duas comparticipações financeiras a atribuir à 

Fábrica da Igreja Paroquial de São Brás, para o apoio na construção de uma capela funerária e de 

uma capela mortuária - Fábrica da Igreja Paroquial de São Brás – Apoios 

 

Ao abrigo do Regulamento de Utilização dos Recintos Desportivos Escolares pelo Movimento 

Associativo da Amadora, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o pagamento a efetuar aos 

agrupamentos de escolas, pela utilização dos recintos desportivos pelas associações – Utilização dos 

Recintos Desportivos Escolares pelo Movimento Associativo da Amadora – Pagamento 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação financeira a atribuir às associações 

responsáveis pelas inscrições de atletas de clubes da Amadora, em competições desportivas 

federadas - Inscrições de Atletas de Clubes da Amadora, em Competições Desportivas 

Federadas – Apoio 

 

Para realização do Programa Férias na Cidade Sub15, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovada a comparticipação financeira a atribuir às entidades parceiras do aludido programa - 

Programa Férias na Cidade Sub15 - Apoio 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de apoio económico a um munícipe, requerido 

ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal - Fundo de Coesão Social Municipal – Apoio 

Económico 

 

 



 

 

 

 

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 público para a empreitada de obras públicas, destinada à 

remodelação/instalação do coletor unitário na Rua da Paiã e Rua Dr. Abel Varzim, na freguesia da 

Encosta do Sol, no concelho da Amadora – SIMAS – Minuta de Contrato – Ratificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 

proposta de composição do júri no âmbito de procedimentos concursais para o recrutamento, seleção 

e provimento de cargos de direção superior e direção intermédia de 1º grau, remetida pelo Conselho 

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

e Amadora (SIMAS) – SIMAS – Composição do Júri 

 

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), 

relativa à alienação de bens móveis – SIMAS – Abate/Alienação de Bens Móveis 

 

A Câmara Municipal da Amadora indeferiu dois pedidos de indemnização apresentados por munícipes 

e referentes a danos nas suas viaturas – Pedidos de Indemnização por Danos em Viaturas – 

Indeferimento 

 

No âmbito do concurso público para a Unidade de Saúde Familiar da Reboleira (Venteira) – Execução 

de Obra de Construção (Empreitada nº 15/2017), foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o 

relatório final e a consequente adjudicação – Concurso Público – Adjudicação 

 

 

 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a comparticipação financeira a atribuir às 

administrações de condomínio de três prédios, dois deles sitos na freguesia da Venteira e outro na 

freguesia das Águas Livres, ao abrigo das candidaturas ao Programa Reabilita + - Reabilita + - 

Comparticipações Financeiras 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora, aprovado o Mapa de Ruído, no âmbito da elaboração da 

Carta de Ruído – Mapa de Ruído 

 

No âmbito da realização da 20ª Edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora nomeado, na qualidade de representante do Município da Amadora, o Sr. José 

Correia Tavares - 20ª Edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves – Representante do 

Município da Amadora  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o programa e o orçamento das iniciativas, a realizar 

no contexto das Comemorações do XXXVIII Aniversário do Município - Comemorações do XXXVIII 

Aniversário do Município – Programa e Orçamento 

 

A Câmara Municipal da Amadora designou o representante do Município da Amadora, na Sociedade 

Águas do Tejo Atlântico, S.A. - Sociedade Águas do Tejo Atlântico, S.A. – Designação de 

Representante do Município da Amadora 

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovados dois acordos a celebrar com o Dolce Vita Tejo – 

Exploração de Centros Comerciais, S.A. – Acordos 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o acordo a celebrar com o Dolce Vita Tejo – Exploração de 

Centros Comerciais, S.A. e referente ao pagamento das taxas de publicidade – Acordo de 

Pagamento de Taxas de Publicidade 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o montante das comparticipações municipais a 

atribuir no âmbito da Edição de 2017 do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA) – 

PAMA 2017 – Comparticipações Financeiras 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou dar início ao procedimento administrativo do projeto de 

regulamento do Programa Municipal de Apoio aos Projetos Socioeducativos (PAPSE) – PAPSE – 

Regulamento – Início de Procedimento 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o relatório final e consequente adjudicação do 

procedimento ao abrigo de Acordo Quadro para seleção de fornecedores de combustíveis rodoviários, 

através da CCE-AML – Concurso ao abrigo de Acordo Quadro – Adjudicação 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou uma modificação ao contrato celebrado e referente à venda 

de uma fração no Casal da Mira, freguesia da Encosta do Sol, por alteração anormal das 

circunstâncias, bem como aprovou a celebração de contrato definitivo – Contrato de Compra e Venda 

– Alteração 

 

No âmbito do concurso público para a ES Sophia de Mello Breyner- Execução de Obra (Empreitada nº 

17/2017), foram pela Câmara Municipal da Amadora as fichas de procedimentos de segurança – 

Concurso Público – Fichas de Procedimentos de Segurança 

  

 

 

 

 

 

 


