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REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 15 DE OUTUBRO DE 201 4 
 
 
 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  
 

 
 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a 10ª Modificação ao Plano Plurianual de 

Investimentos (PPI), ao Plano de Atividades Municipais (PAM) e ao Orçamento Ordinário de 2014 

– Grandes Opções do Plano (PPI e PAM) e Orçamento Ord inário de 2014 – 10ª Modificação. 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 10ª Modificação ao Plano Plurianual de 

Investimentos (PPI) e ao Plano de Atividades Municipais (PAM) – Anos seguintes, bem como 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal – Grandes Opções do Plano (PPI e 

PAM) – Anos Seguintes – 10ª Modificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxas 

urbanísticas, requerido pela Sociedade Filarmónica Comércio e Industria da Amadora – Isenção 

do Pagamento de Taxas 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a libertação de garantias bancárias, no âmbito 

do processo nº OCP – 811/64 (contrato de Urbanização nº 50) – Libertação de Garantias 

Bancárias. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter à Assembleia Municipal, proposta relativa à 

emissão de autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais que resultem do 

procedimento concursal para a prestação de serviços de execução de ações de inspeção, 

reinspecção, inquéritos, peritagens, relatórios e pareceres, no âmbito da manutenção e inspeção 



 

PV01/2014/V1.0                                                                                                                           Página 2 de 4 

de ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes – Autorização Prévia para 

Assunção de Compromissos Plurianuais 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter à Assembleia Municipal, proposta 

para emissão de autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais e posterior 

abertura de procedimento para fornecimento de energia elétrica nas diversas instalações do 

Município - Autorização Prévia para Assunção de Compromissos Pl urianuais 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o pedido apresentado pela Repsol Portuguesa, S.A. 

(Proc. 5513-AL/2011) e respeitante ao licenciamento de obras de alteração – Licenciamento 

 

No âmbito dos concursos públicos para conservação e beneficiação de edifícios 

municipais/parque escolar municipal – obras diversas de impermeabilização e pintura e rede de 

esgotos e de distribuição de água (empreitadas nºs 5/2014 e 8/2014), foram pela Câmara 

Municipal da Amadora aprovadas as minutas de contrato a celebrar com as entidades 

adjudicatárias – Minutas de Contratos 

 

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

concursos públicos para requalificação de espaços urbanos/zonas verdes 2014/2015/2016 – 

Zonas Norte e Sul (empreitadas nºs 29/2014 e 31/2014) – Procedimento Concursal – 

Adjudicação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora, no contexto do concurso público – equipamento de apoio 

ao desenvolvimento de práticas desportivas no parque urbano do Borel/Orçamento Participativo 

2013 – Sede do clube de ténis (Empreitada nº 7/2014), aprovada a substituição de coordenador 

de segurança em obra – Procedimento Concursal 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou o indeferimento dos pedidos de indemnização, 

formulados por dois munícipes – Pedidos de Indemnização – Indeferimento 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a aplicação de pena de repreensão escrita a 

uma trabalhadora, por violação dos deveres de zelo e diligência – Procedimento Disciplinar 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a prestação de comparticipação requerida ao 

abrigo do programa Reabilita +, a duas administrações de condomínio – Programa Reabilita + 

 

No âmbito do programa AmaSénior – Apoio Alimentar a idosos aos fins-de-semana e feriados, foi 

pela Câmara Municipal aprovada a transferência de verba para as entidades parceiras do aludido 

programa – Programa AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos aos F ins-de-semana e 

Feriados 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a adesão ao programa Mentores para Emigrantes, bem 

como a minuta de protocolo de colaboração a celebrar com o Alto Comissariado para as 

Migrações, I.P. – Programa Mentores para Emigrantes – Adesão 

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovados os pedidos de apoio económico, requeridos 

por quatro munícipes, ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal - Fundo de Coesão Social 

Municipal 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar 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 suspensão dos trabalhos associados à 
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empreitada de instalação de condutas de adução e distribuição do subsistema do Alto do Mira – 

SIMAS – Ratificação 

 

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 extensão dos serviços de leituras, interrupções e 

restabelecimento de água e outros serviços conexos, para o ano de 2014 - SIMAS – Ratificação 

 


