
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 3 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um Voto de Congratulação, pela Classificação do 

Cante Alentejano a Património Cultural Imaterial da Humanidade, da Unesco. 

Foi ainda aprovado dar conhecimento do teor do aludido Voto de Congratulação ao 

Município de Serpa, promotor da Candidatura do Cante Alentejano a Património Cultural 

Imaterial da Humanidade, da Unesco, bem como aos Grupos Corais Alentejanos da 

Damaia, Falagueira e Brandoa, grupos de cante do Concelho da Amadora. – Voto de 

Congratulação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a delimitação da Área de Reabilitação 

Urbana, no âmbito da Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana – Amadora 2025, 

permitindo promover a qualificação urbana, a conservação e defesa do património, o 

desenvolvimento sustentável, o ordenamento do território, a qualificação ambiental e a 

competitividade da cidade. 

Foi ainda aprovado submeter a aludida delimitação ao Instituto de Habitação e da 

Reabilitação Urbana, I.P., para emissão de parecer. - Estratégia Municipal de 

Reabilitação Urbana – Amadora 2025. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou aplicar os Resultados Transitados até 31 de 

dezembro de 2013, bem como o Resultado Líquido do Exercício de 2013, e submeter o teor 

da deliberação para aprovação da Assembleia Municipal ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o Ponto 2.7.3.1 do Plano 

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). – Aplicação dos Resultados 

Transitados. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado, nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, o despacho proferido pela Presidente da 

Câmara, através do qual autorizou a licitação por parte do Município da Amadora, no leilão  



 

 

 

 

decorrente da insolvência da Associação Académica da Amadora e respeitante a “Espólio 

Académica da Amadora – Lote de Taças e Troféus”. – Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 11.ª Modificação às Grandes Opções do Plano 

(Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e ao Orçamento 

Ordinário (Orçamento de Despesa) de 2014. - Grandes Opções do Plano (Plano Plurianu-

al de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento de Despesa de 

2014. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado nos termos e ao abrigo dos n.ºs 3 e 4 do 

artigo 148.º, conjugado com a alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setem-bro, o relatório final e a adjudicação do Concurso Público para a Prestação de 

Serviços de Impressão do Boletim Municipal da Amadora. - Concurso Público para a 

Prestação de Serviços de Impressão do Boletim Municipal da Amadora. – 

Adjudicação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou submeter à Assembleia Municipal, nos termos e 

ao abrigo do n.º 2 do artigo 64.º da LOE/2014, para emissão de competente autorização 

para abertura de procedimentos de recrutamento, com vista à ocupação de 9 (nove) postos 

de trabalho de carácter permanente, pela modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, considerando as necessidades identificadas pelos 

Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora. 

- SIMAS – Procedimento Concursal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi ratificado o ato praticado pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora, através do qual nomeou o Coordenador de Segurança em Fase de Obra 

e Diretor de Fiscalização em Obra, no âmbito da Empreitada Destinada à Remodelação das 

Redes de Abastecimento de Água em Tercena, Concelho de Oeiras. – SIMAS - Empreitada 

Destinada à Remodelação das Redes de Abastecimento de Água em Tercena, 

Concelho de Oeiras – Ratificação de Ato. 

 

 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora, indeferiu um pedido de indemnização, por danos sofridos 

num veículo. – Pedido de Indemnização. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o Projeto do Código Regulamentar do 

Município da Amadora, a Tabela de Tarifas, as alterações e retificações à tabela de taxas e 

outras receitas municipais, bem como a Tabela de Taxas Urbanísticas e o respetivo Estudo 

Económico-Financeiro e Incentivos e Desincentivos nos termos do artigo 241.º da 

Constituição da República Portuguesa, e da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro conjugado com a alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo 

diploma legal. 

Foi ainda aprovado submeter o aludido Projeto do Código Regulamentar à aprovação da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea b) e g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro. - Projeto do Código Regulamentar do Município da Amadora. 

 

No âmbito do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração 

Pública, designado por SIADAP, adaptado à Administração Local, foi pela Câmara Municipal 

da Amadora aprovado o Regulamento do Funcionamento do Conselho Coordenador de 

Avaliação (CCA) e da Secção Autónoma intervenientes do processo de avaliação. - 

Regulamento do Funcionamento do Conselho Coordenador de Avaliação e da Secção 

Autónoma. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação das obras, no âmbito do 

Regulamento Municipal de Apoio à Realização de Obras – Reabilita +, requerida por José 

Baptista Colaço Guerreiro, na qualidade de Administrador do Condomínio do imóvel sito na 

Rua Borges Carneiro, n.º 14, na freguesia de Águas Livres, na Amadora. – Reabilita + 

14/2014.  

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi autorizado o pagamento de uma verba à Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários da Amadora, correspondente ao valor orçamentado 

do equipamento de salvamento e desencarceramento. - Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários da Amadora. 

 

 



 

 

 

 

No âmbito do Torneio da Cidade da Amadora em Atletismo, foram pela Câmara Municipal 

da Amadora aprovadas minutas de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar entre o Município da Amadora, o Clube Recreativo Desportivo Arrudense, o 

Ingleses Futebol Clube e o Clube de Atletismo de Odimarq. 

Foi ainda aprovado, a atribuição de um valor para os Clubes com prémios coletivos de 

classificação no aludido Torneio. 

O referido Torneio é uma iniciativa que procura promover a prática do atletismo no 

Município, na qual as associações desportivas que se dedicam a esta prática desportiva têm 

um papel primordial na formação e manutenção de praticantes de atletismo 

designadamente, na disciplina de corrida de estrada. – Contrato-Programa. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, aprovou a transferência de verba (1.ª Tranche) para as 

entidades parceiras no Programa Aprender & Brincar, relativa ao ano Letivo 2014/2015. 

O programa em causa, tem uma componente criativa, dinâmica, e é dirigido a crianças de 

Jardim de Infância e 1.º Ciclo a frequentar os Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública 

do Concelho da Amadora. - Programa Aprender & Brincar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a descentralização de uma verba para os 

Agrupamentos de Escolas Almeida Garrett, Amadora Oeste e Pioneiros da Aviação 

Portuguesa, no âmbito da manutenção e apetrechamento das instalações das Escolas do 

Concelho. - Agrupamentos de Escolas. 

 

No âmbito do Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a um residente no 

Município, em situação de comprovada carência económica. - Regulamento Municipal do 

Fundo de Coesão Social. 

 

 


