
 

 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 1 DE OUTUBRO DE 2014  

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada uma alteração ao seu Regimento – Regimento 

da Câmara Municipal da Amadora - Alteração 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as retificações a efetuar na minuta de contrato de 

promessa de compra e venda a celebrar, no âmbito da aquisição de imóveis sitos na Fonte das 

Avencas – Minuta de Contrato - Retificação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado ratificar o despacho proferido pela Sra. 

Presidente, consubstanciando-se este na resolução fundamentada a aplicar, no âmbito de um 

processo disciplinar – Processo Disciplinar – Resolução Fundamentada 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os atos praticados pelo Conselho de Administração dos 

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

(SIMAS), e através dos quais foram aprovados os relatórios preliminar e final, consequentemente 

adjudicando a empreitada destinada à reparação de roturas na rede e em ramais de 

abastecimento de água, no concelho de Oeiras, para os anos 2014/2015, bem como a notificação 

à entidade adjudicatária para a prestação de caução e a nomeação do Coordenador de 

Segurança em Fase de Obra e o Diretor de Fiscalização – SIMAS – Ratificação  

 

 

 



 

 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora, no âmbito do concurso público para a empreitada dos 

muros de suporte na via pública, conservação, beneficiação e execução de obras (empreitada nº 

32/2014), deliberado aprovar a minuta de contrato a celebrar com a entidade adjudicatária – 

Procedimento Concursal – Minuta de Contrato 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o projeto do Código Regulamentar do Município da 

Amadora, bem como a sua sujeição a discussão pública, por um período de 30 dias - Projeto do 

Código Regulamentar do Município da Amadora  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado designar os representantes da Câmara 

Municipal, nos conselhos gerais dos estabelecimentos públicos de educação, para o ano letivo de 

2014/2015 – Conselhos Gerais dos Estabelecimentos Públicos de E ducação – Designação 

de Representantes – Ano Letivo 2014/2015 

 

No âmbito do protocolo celebrado com as escolas detentoras de recintos desportivos, para sua 

utilização pelo movimento associativo desportivo do Município da Amadora, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora deliberado aprovar a 3ª transferência de verba para os agrupamentos de 

escolas, referente ao ano letivo de 2013/2014 – Transferência de Verba 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a transferência de verba para as escolas 

envolvidas na realização da 27ª Edição dos Jogos Juvenis Escolares da Amadora, e relativa ao 

ano letivo de 2013/2014 – Transferência de Verba 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a transferência de verba para onze 

estabelecimentos de ensino dos agrupamentos de escolas Amadora Oeste, Mães de Água, Dr.  



 

 

 

 

 

Azevedo Neves e José Cardoso Pires, no âmbito da implementação do Sistema Integrado de 

Gestão Escolar (SIGE) - Transferência de Verba 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a celebração de um contrato programa de 

desenvolvimento desportivo com o Clube de Natação da Amadora, bem como aprovou a 

atribuição de apoio financeiro e não financeiro - Contrato Programa de Desenvolvimento 

Desportivo  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a participação do Município da Amadora, 

enquanto entidade beneficiária, na II fase do projeto “Redes para o Desenvolvimento: Educação 

Global para uma Cooperação Mais Eficiente” - Redes para o Desenvolvimento: Educação 

Global para uma Cooperação Mais Eficiente 

 

Para a realização do 25º Amadora BD – Festival Internacional de Banda Desenhada e Imagem 

2014, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o seu programa e orçamento, as normas 

de participação nos concursos a este evento afetos, a atribuição do troféu Zé Pacóvio e Grilinho 

Honra a Carlos Baptista Mendes, bem como a constituição de um fundo extraordinário - 25º 

Amadora BD – Festival Internacional de Banda Desenh ada e Imagem 2014 


