CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 26 DE AGOSTO DE 2015

INFORMAÇÕES
A Presidente deu conhecimento à Câmara da seguinte informação:
. Resumo Diário de Tesouraria, no valor de 71.435.831,72 €.

Processos Despachados pela Sr.ª Presidente em julho de 2015

Processos Despachados pelo Sr. Vereador Gabriel Oliveira em julho de 2015

Processos Despachados pelo Diretor do DAU em julho de 2015
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DELIBERAÇÕES
ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA AMADORA – APÓS
DIVULGAÇÃO/PARTICIPAÇÃO.
Aprovada, por unanimidade.
Remeter o procedimento de alteração simplificada do Plano Diretor Municipal, correspondente a
uma alteração parcial da Via L5 da Rede Municipal Principal Projetada, à CCDRLVT, para emissão
de parecer não vinculativo.

CONCURSO PÚBLICO PARA “CORREDOR PEDONAL – METRO AMADORA ESTE/CENTRO DA
AMADORA/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014 – EXECUÇÃO DAS OBRAS” - EMPREITADA N.º
33/2015 – NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA.
Aprovada, por unanimidade.
Nomear como coordenador de segurança em obra, no âmbito da empreitada designada por
“Corredor Pedonal – Metro Amadora-Este / Centro da Amadora / Orçamento participativo 2014 Execução das obras”, o Dr. José Miguel Fernandes.

ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA AMADORA E A S.P.D.A.D. –
SOCIEDADE PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS DE DESPORTO, LDA. (DECATHLON), NO
ÂMBITO DE INICIATIVAS DESPORTIVAS.
Aprovada, por unanimidade.
A minuta de Acordo de Parceria a celebrar entre o Município da Amadora e a S.P.D.A.D. –
Sociedade Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto, Lda. (Decathlon), nos termos e para
os efeitos previstos na informação n.º 62817, de 24.07.2015, do DEDS/DD.

PROJETO AMASÉNIOR - APOIO ALIMENTAR A IDOSOS.
Aprovada, por unanimidade.
A descentralização de verba no montante global de 39.874.50 €, para as instituições envolvidas no
Projeto Amasénior – Apoio Alimentar a Idosos, designadamente, 13.291,50 € para a Fundação
AFID Diferença, 12.792,00 € para a Sociedade Filarmónica de Apoio Social e Recreio Artístico da
Amadora (SFRAA) e 13.791,00 € para a Santa Casa da Misericórdia da Amadora (SCMA), de acordo
com a informação n.º 64375, de 31.07.2015 do DEDS/DIS.
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ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA AMADORA E A MOVIJOVEM
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CARTÃO JOVEM MUNICIPAL.
Aprovada, por unanimidade.
1. Os descontos a disponibilizar pelos Serviços Camarários possam ser acedidos por todos os
jovens residentes no Município, portadores de Cartão Jovem ou Cartão Jovem Municipal, nas suas
diversas modalidades, de acordo com o exposto na informação n.º 63629, de 29.07.2015, do
DEDS/DD.

2. Seja aprovada Minuta de Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município da Amadora e a
Movijovem, nos termos e para os efeitos previstos na informação n.º 63629, de 29.07.2015, do
DEDS/DD.

VI FEIRA D’ ARTE CONTEMPORÂNEA DA AMADORA 2015.
Aprovada, por unanimidade.
1. A realização da VI Feira de Arte Contemporânea da Amadora 2015, nos termos constantes da
Informação n.º 62325/C, de 23.07.2015.

2. O apoio de 2000,00 € à Associação Círculo Artístico e Cultural Artur Bual, para a organização da
iniciativa.
CONCURSO

PÚBLICO

PARA

“CONSERVAÇÃO

E

BENEFICIAÇÃO

DE

EDIFÍCIOS

MUNICIPAIS/PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL – OBRAS DIVERSAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E
PINTURA” - EMPREITADA N.º 5/2014 – NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA EM
OBRA.
Aprovada, por unanimidade.
Nomear como coordenador de segurança em obra, no âmbito da empreitada designada por
“Conservação e beneficiação de edifícios municipais / parque escolar municipal – obras diversas
de impermeabilização e pintura”, o Dr. José Miguel Fernandes.
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CONCURSO

PÚBLICO

PARA

“CONSERVAÇÃO

E

BENEFICIAÇÃO

DE

EDIFÍCIOS

MUNICIPAIS/PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL – ELETRICIDADE” - EMPREITADA N.º 6/2014 –
NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA.
Aprovada, por unanimidade.
Nomear como coordenador de segurança em obra, no âmbito da empreitada designada por
“Conservação e beneficiação de edifícios municipais / parque escolar municipal – eletricidade”, o
Dr. José Miguel Fernandes.

CONCURSO

PÚBLICO

PARA

“CONSERVAÇÃO

E

BENEFICIAÇÃO

DE

EDIFÍCIOS

MUNICIPAIS/PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL – REDE DE ESGOTOS E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA” EMPREITADA N.º 8/2014 – NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA.
Aprovada, por unanimidade.
Nomear como coordenador de segurança em obra, no âmbito da empreitada designada por
“Conservação e beneficiação de edifícios municipais / parque escolar municipal – rede de esgotos
e de distribuição de água”, o Dr. José Miguel Fernandes.

CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DOS “MUROS DE SUPORTE NA VIA PÚBLICA,
CONSERVAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS” - EMPREITADA N.º 32/2014 –
NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA.
Aprovada, por unanimidade.
Nomear como coordenador de segurança em obra, no âmbito da empreitada designada por
“Muros de suporte na via pública, conservação, beneficiação e execução de obras”, o Dr. José
Miguel Fernandes.

CONCURSO

PÚBLICO

PARA

“CONSERVAÇÃO

E

BENEFICIAÇÃO

DE

EDIFÍCIOS

MUNICIPAIS/PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL – PINTURAS E CARPINTARIAS - EMPREITADA N.º
35/2014 – NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA.
Aprovada, por unanimidade.
Nomear como coordenador de segurança em obra, no âmbito da empreitada designada por
“Conservação e beneficiação de edifícios municipais / parque escolar municipal – pintura e
carpintarias”, o Dr. José Miguel Fernandes.
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EDITAIS
EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e o Damaia Ginásio Clube, o
qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisos-comunicados" para consulta.-------------------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares
EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e a Academia de Esgrima João
Gomes, o qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisos-comunicados" para
consulta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares
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EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e o Amavita Foot, o qual se
encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisos-comunicados" para consulta.-----------------------------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares
EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e a Associação Cultural
Moinho da Juventude, o qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisos-comunicados"
para consulta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares
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EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e o Circulo de Esgrima da
Escola Secundária da Amadora, o qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisoscomunicados" para consulta.------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares
EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e o Clube Atlético de S.Brás, o
qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisos-comunicados" para consulta.-------------------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares
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EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e o Clube Bilharista da
Amadora, o qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisos-comunicados" para
consulta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares
EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e o Clube de Basquetebol da
Escola Secundária da Amadora, o qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisoscomunicados" para consulta.------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares
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EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e o Clube Desportivo Cá-teespero, o qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisos-comunicados" para
consulta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares

EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e o Clube Desportivo Estrela,
o qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisos-comunicados" para consulta.-----------------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares
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EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e o Clube Desportivo
Metralhas da Damaia, o qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisos-comunicados"
para consulta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares

EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e o Damaia Futsal Clube, o
qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisos-comunicados" para consulta.-------------------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares
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EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e o Falagueira Atlético Clube,
o qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisos-comunicados" para consulta.-----------------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares

EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e o Ginásio Clube da
Amadora, o qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisos-comunicados" para
consulta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares
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EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e o Grupo de Cicloturismo
Estrelas da Amadora, o qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisos-comunicados"
para consulta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares

EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e o Grupo Desportivo e
Recreativo da Reboleira, o qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisoscomunicados" para consulta.------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares
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EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e o Sport Futebol Damaiense,
o qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisos-comunicados" para consulta.-----------------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares

EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e o Sporting Clube da
Reboleira e Damaia, o qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisos-comunicados"
para consulta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares
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EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e o Sporting Clube da
Reboleira e Damaia, o qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisos-comunicados"
para consulta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares

EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e a União Desportiva de
Alfornelos, o qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisos-comunicados" para
consulta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares
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EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e o Clube de Ténis da
Amadora, o qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisos-comunicados" para
consulta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares

EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e o Clube Recreativo Bairro
Janeiro, o qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisos-comunicados" para
consulta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares
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EDITAL
-------CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora:-----------------------Faz público, que nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugado com o regime do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, foi celebrado o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal da Amadora e o Amadora Gimno Clube, o
qual se encontra disponível em "www.cm-amadora.pt/editais-avisos-comunicados" para consulta.-------------------Para constar e devidos efeitos, se lavra o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------E eu,___________________________, Diretor do Departamento de Administração Geral, o
subscrevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho da Amadora, 24 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares

EDITAL
N.º 4/2015
CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora, faz público que,
de acordo com o disposto no n.º 1 do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, os
resultados obtidos na implementação do Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA)
bem assim como os obtidos no Controlo Operacional no Concelho da Amadora nas análises de
controlo da qualidade da água de consumo humano, no que concerne aos meses de abril, maio e
junho de 2015, são os constantes nos mapas anexos.

No controlo efetuado foram implementados os requisitos legais, a frequência de amostragem de
acordo com a população servida, a localização de pontos de amostragem em função de caudais e
consumos, bem como, a distribuição geográfica dos mesmos de modo a assegurar uma boa
monitorização da rede de distribuição.
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Além do “PCQA” é realizado um “Controlo Operacional” constituído pela realização extra de
análises, que contribuem para uma melhor monitorização de todos os pontos da rede de
distribuição principalmente os considerados sensíveis.

E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares
públicos habituais.
Amadora, 26 de agosto de 2015
A Presidente,
Assinatura Ilegível
Carla Tavares
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