
 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 7 DE DEZEMBRO DE 201 6 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

Foi pela Câmara Municipal aprovada a calendarização das reuniões ordinárias, a realizar no ano 

de 2017 – Periodicidade das Reuniões de Câmara Municipal 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou retificar a denúncia ao protocolo celebrado com a 

AFID para a gestão do equipamento social, no que à denominação social desta diz respeito – 

Denúncia de Protocolo - Retificação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar a descentralização de verbas, para as 

entidades gestoras das creches municipais da Amadora, relativamente ao ano letivo 2016/2017 – 

Creches Municipais – Ano Letivo 2016/2017 – Descent ralização de Verbas 

 

No âmbito da Ação Social Escolar para o ano letivo 2016/2017, referente a material escolar, foi 

pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o pagamento da 2ª tranche de verba, aos doze 

agrupamentos do Concelho – Ação Social Escolar – Ano Letivo 2016/2017 – Descen tralização 

da 2ª Tranche de Verba 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou, ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal, a 

atribuição de apoios económicos, requeridos por quatro munícipes - Fundo de Coesão Social 

Municipal – Apoios 

 

 

 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado alterar o protocolo de colaboração celebrado 

com as entidades parceiras do programa Aprender & Brincar – Programa de Atividades de 

Componente de Apoio à Família, referente ao ano Letivo 2016/2017 – Protocolo de Colaboração 

- Alteração 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a proposta de Manifesto, remetida pela Associação 

Internacional de Cidades Educadoras (AICE) – AICE – Proposta de Manifesto 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o contrato programa de desenvolvimento 

desportivo, de gestão de piscinas municipais e desenvolvimento de atividades desportivas 

aquáticas, a celebrar com o Clube de Natação da Amadora – Clube de Natação da Amadora – 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS), através dos quais aprovou a minuta de contrato a celebrar, com a 

entidade adjudicatária da empreitada destinada à remodelação/ampliação de redes domésticas 

em vários locais do Município de Oeiras, bem como alterou as nomeações do Coordenador de 

Segurança em Obra e do Diretor de Fiscalização em Obra – SIMAS – Ratificação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a alienação de bens móveis e sua retoma, pelo 

adjudicatário do concurso público para fornecimento de estação robótica total com laser scanning 

e unidade móvel GNSS, lançado pelos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamentos 

dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) – SIMAS - Alienação de Bens Móveis 

 

 



 

 

 

 

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), através dos quais aprovou a abertura de concurso público para a empreitada destinada 

à remodelação de redes e águas residuais no concelho da Amadora para os anos de 2017 e 

2018, a constituição do júri e a delegação neste das competências para todos os atos processuais 

inerentes, bem como aprovou as peças procedimentais e nomeou o coordenador de segurança 

em obra – SIMAS – Ratificação 

 

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), através do qual aprovou a elaboração do projeto de Regulamento de Abastecimento de 

Água e Recolha de Águas Residuais dos SIMAS, a aplicar nos concelhos de Oeiras e Amadora, 

bem como deliberou revogar a proposta anteriormente aprovada e referente ao inicio do 

procedimento – SIMAS – Ratificação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o relatório final referente ao concurso público 

para “Sinalização Horizontal 2017/2018 – Aquisição e Instalação na Zona Sul” (Empreitada nº 

37/2016) e a sua consequente adjudicação – Concurso Público – Adjudicação 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a abertura de concurso público para a 

contratação, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 

um assistente técnico, na área de apoio administrativo nas escolas – Procedimento Concursal – 

Abertura 

 

 

 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aplicar a três trabalhadores desta Edilidade, as 

sanções disciplinares de multa, por violação de deveres laborais – Processos Disciplinares 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a candidatura apresentada pela administração de 

condomínio de um prédio sito na freguesia da Mina de Água, ao Reabilita +, bem como a 

atribuição da comparticipação devida – Reabilita + 

 

No âmbito das Comemorações do XXXVII Aniversário do Município da Amadora, e referente à 

organização do Dia do Alentejo, foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar 

retificar a transferência de verba para a associação organizadora – XXXVII Aniversário do 

Município da Amadora – Retificação   

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 9ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento Ordinário – Grandes 

Opções do Plano e Orçamento Ordinário -9ª Modificaç ão 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a descentralização da 1ª tranche da verba para 

as entidades parceiras do programa Aprender & Brincar – Atividades de Apoio à Família e 

referente ao ano letivo 2016/2017 – Programa Aprender & Brincar – Descentralização de 1 ª 

Tranche de Verba 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou, ao abrigo do programa de atividades de 

enriquecimento curricular (AEC), a descentralização da 1ª tranche de verba para as entidades 

parceiras e referentes ao ano letivo 2016/2017 – Atividades de Enriquecimento Curricular – 

Descentralização da 1ª Tranche de Verba 

 



 

 

 

 

No âmbito do Programa de Apoio aos Projetos Socioeducativos (PAPSE), foi pela Câmara 

Municipal da Amadora deliberado aprovar a descentralização da última tranche referente ao Eixo 

II – ano letivo 2015/2016, bem como aprovou a descentralização de verba a atribuir aos 

agrupamentos de escolas que se candidataram aos três eixos de atuação do PAPSE, para o ano 

letivo 2016/2017 - Programa de Apoio aos Projetos Socioeducativos – De scentralização de 

Verbas 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de verbas para as juntas de freguesia, 

referentes às 2ªs visitas de estudo efetuadas pelas escolas nos seus autocarros e referentes ao 

ano letivo 2015/2016 - Visitas de Estudo efetuadas pelas Escolas nos Autoc arros das Juntas 

de Freguesia – Transferência de Verbas 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a descentralização de verba, para apoio na 

manutenção de equipamentos e promoção de atividades, nas escolas públicas do 1º ciclo do 

ensino básico e jardim-de-infância, referente ao ano letivo 2015/2016 – Manutenção de 

Equipamentos e Promoção de Atividades – Escolas Púb licas EB1/JI – Descentralização de 

Verba – Ano Letivo 2015/2016 

 

 

 

 


