
 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 16 DE DEZEMBRO DE 20 15 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora ratificado o despacho proferido pela Presidente da Câmara, através 

do qual aprovou a 12ª modificação às Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano 

de Atividades Municipais) e ao Orçamento Ordinário de 2016 - Grandes Opções do Plano (Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades M unicipais) e ao Orçamento Ordinário de 2016 – 

12ª Modificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou, após discussão pública e no âmbito do Processo nº 1390-PL/79 

(Alvará nº 1/84), a alteração à licença de loteamento, requerida pela Yamaha Motor Portugal, S.A. – 

Alteração à Licença de Loteamento – Após Discussão Pública. 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar a alteração à licença de loteamento, requerida 

por Enerparcela – Empreendimentos Imobiliários, S.A., e no âmbito do Alvará nº 2/03 - Alteração à Licença 

de Loteamento 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a calendarização da realização das reuniões ordinárias a realizar 

no ano de 2016 – Reuniões de Câmara 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado conceder à Presidente da Câmara, ao abrigo do nº 1 do 

artigo 4º da Portaria nº 149/2015 de 26 de maio, autorização genérica para a celebração de contratos de 

aquisição de serviços, ao abrigo das prerrogativas constantes no nº 3 do artigo supra aludido - Autorização 

Genérica para Contratos de Aquisição de Serviços 

 

 

 



 

 

 

 

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 aprovaram as minutas de contratos a celebrar com as entidades adjudicatárias e referentes a dois 

concursos públicos, sendo estes respetivamente, para a empreitada destinada à duplicação do troço do 

caneiro da Falagueira, na zona do Bairro do Bosque, no concelho da Amadora e para fornecimento contínuo 

de combustíveis líquidos e serviços acessórios através de cartões magnéticos para a frota automóvel dos 

SIMAS de Oeiras e Amadora – SIMAS – Minutas de Contratos - 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 indeferiu a reclamação graciosa apresentada por uma associação e referente à liquidação 

da tarifa de ligação de esgotos de 2015 – SIMAS – Reclamação Graciosa - Ratificação 

 

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

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), e pelos quais, 

no âmbito dos concursos públicos para a empreitada de reparação de roturas na rede e em ramais de 

abastecimento de água, no decurso do ano de 2016, empreitada destinada a trabalhos gerais de instalação 

ou substituição de acessórios, ramais de ligação e redes de drenagem de esgotos domésticos e empreitada 

destinada a trabalhos gerais de instalação ou substituição de acessórios, ramais de ligação e redes de 

abastecimento de água, a desenvolver nos anos de 2016 e 2017, todas as empreitadas a decorrer no 

concelho de Oeiras, aprovou as aberturas dos aludidos procedimentos, as suas peças, nomeou os júris e 

delegou nestes as competências para todos os atos processuais que lhes são inerentes, bem como nomeou 

os respetivos coordenadores de segurança em fase de projeto – SIMAS – Abertura de Procedimentos – 

Ratificações 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado ratificar o ato praticado pelo Conselho de Administração 

dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) e 

através do qual aprovou a atualização de preços dos serviços prestados para 2016 – SIMAS – Atualização 

de Preços dos Serviços Prestados para 2016 – Ratifi cação 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato levado a cabo pelo Conselho de Administração dos 

Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), e pelo 

qual aprovou o abate/alienação de bens móveis obsoletos, já amortizados – SIMAS – Abate/Alienação – 

Ratificação 

 

No âmbito dos concursos públicos para “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2016/2016, 

Zonas Norte, Centro e Sul” (Empreitadas nºs 30/2015, 31/2015 e 32/2015), foram pela Câmara Municipal da 

Amadora aprovados os relatórios finais e as consequentes adjudicações – Concursos Públicos – 

Adjudicações 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aplicar uma sanção disciplinar de pena de multa, suspensa pelo 

período de seis meses, a um trabalhador da Autarquia, pela violação dos deveres de zelo, correção e 

obediência – Processo Disciplinar 

 

Foi pela Câmara Municipal aprovada a aplicação, a um funcionário da Autarquia, de uma sanção disciplinar 

de suspensão pelo período de vinte dias, pela violação dos deveres de zelo, assiduidade e pontualidade - 

Processo Disciplinar 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou, ao abrigo do Programa Reabilita +, onze candidaturas 

apresentadas pelos respetivos condomínios, consequentemente atribuindo as respetivas comparticipações 

financeiras – Reabilita +  

 

 

 



 

 

 

 

No âmbito do desenvolvimento do Projeto AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos, foi pela Câmara Municipal 

da Amadora aprovada a descentralização de verba a atribuir às instituições parceiras do aludido projeto e 

respeitantes aos meses de outubro a dezembro de 2015 - Projeto AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos 

– Descentralização de Verba  

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a descentralização de verba para uma das instituições 

agregadas ao Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular, para acerto da verba concedida 

anteriormente e relativa à 1ª tranche - Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular  – Acerto 

de Verba da 1ª Tranche 

 

Ao abrigo do Programa de Apoio aos Projetos Socioeducativos (PAPSE),- Ano Letivo 2015/2016, foi pela 

Câmara Municipal da Amadora aprovada a atribuição de verbas às candidaturas validamente entregues e 

respeitantes ao ano letivo 2015/2016 - Programa de Apoio aos Projetos Socioeducativos (PAP SE),- Ano 

Letivo 2015/2016 – Comparticipação Financeira 

 

No contexto do contrato de execução de descentralização de competências em matéria de educação, 

celebrado com o Ministério da Educação, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a atribuição de 

apoio financeiro ao agrupamento de escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa, para beneficiação das suas 

instalações – Beneficiação das Instalações de Escolas – Atribuiçã o de Apoio Financeiro 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de verba ao agrupamento de escolas D. João V, para 

implementação do Sistema Integrado de Gestão Escolar (SIGE). - Sistema Integrado de Gestão Escolar 

(SIGE) – Atribuição de verba 

 

No contexto do Programa Urbact III/Projeto Arrival Cities, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 

a transferência de verba para a entidade especializada na temática da imigração, que apoia a presente rede 

de intercâmbio internacional - Programa Urbact III/Projeto Arrival Cities – Transf erência de Verba 

 

 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou, para a realização da XVII Mostra de Teatro das Escolas, a 

descentralização de verba para os agrupamentos de escolas inscritos - XVII Mostra de Teatro das Escolas 

– Descentralização de Verbas 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a descentralização de verba para as escolas do concelho, 

para a operacionalização da Central de Matrículas - Central de Matrículas – Descentralização de Verba 

 

No âmbito do protocolo de colaboração celebrado com a Escola de Música do Conservatório Nacional, foi 

pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a descentralização de verba e concessão de apoio logístico 

para a realização do espetáculo anual dos alunos do Pólo de Música da Amadora - Pólo de Música da 

Amadora – Descentralização de Verba 

 

Para viabilização do plano de formação para pessoal não docente, a exercer funções nos agrupamentos de 

escolas do Município, para o ano letivo 2015/2016, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o 

aludido plano, bem como a transferência de verba para a entidade responsável pela ministração da 

formação – Plano de Formação de Pessoal Não Docente – Transfer ência de Verba 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou associar-se à homenagem a prestar pelo Grupo Desportivo 

Operário do Rangel, ao jornal “A Bola” e ao atleta Rafael Marques, pelo papel importante que 

desempenharam na projeção da Corrida de São Silvestre da Amadora – 41ª Corrida de São Silvestre da 

Amadora – Homenagens 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado conceder a sete munícipes, os apoios económicos 

solicitados ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal - Fundo de Coesão Social Municipal – Apoios 

Económicos  


