
 

 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 17 DE FEVEREIRO DE 2 016 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar um Voto de Pesar pelo falecimento de José 

Raimundo. Nascido a 7 de outubro de 1947 em Lisboa, pintor e músico instrumentista, membro efetivo do 

ARTEVER e do Círculo Artístico e Cultural Artur Bual, realizou inúmeras exposições, individuais e coletivas, 

nomeadamente a nível individual, nas Bienais dos Bombeiros Voluntários de Belas, na Bienal Júlio 

Resende, no Bar Nina, na Coletiva do Grupo da Mina, nos Recreios da Amadora, no Museu da Ótica de 

Fernando Oculista, nos espaços galerias-bar My Café e Década, nos 1ºs e 2ºs Encontros de Pintura de 

Pequeno Formato, na exposição individual Coisas da Música, na Escola Profissional Gustave Eiffel. A nível 

coletivo participou na Circularte, na Galeria Rodrigues Lobo, nas 10ª e 13ª Exposição Internacional de Artes 

Plásticas em Vendas Novas, em várias edições da Exposição Internacional de Artes Plásticas de Sesimbra, 

na II Exposição Internacional Arte na Planície, em Montemor-O-Novo e na Coletiva de Artes Plásticas da 

AFID. Faleceu na Amadora no dia 6 de fevereiro de 2016, aos 68 anos de idade. 

Foi ainda aprovado endereçar à família enlutada, o Voto de Pesar. – Voto de Pesar 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um Voto de Pesar pelo falecimento de Júlia Maria Vaz de Matos. 

Natural da freguesia de Santa Justa em Lisboa, iniciou funções na Câmara Municipal da Amadora a 2 de 

junho de 1997. Formada em Engenharia, desempenhou as suas funções no Departamento de Obras 

Municipais, na Divisão de Trânsito e Mobiliário Urbano até ao final de janeiro último. Calorosa nas relações 

humanas, transmitia simpatia e amizade, sendo a sua dedicação, responsabilidade e rigor ressalvadas 

pelos seus colegas. Veio a falecer no dia 2 de fevereiro último, com 54 anos de idade. 

Foi ainda aprovado endereçar à família enlutada, o Voto de Pesar. – Voto de Pesar 

 

 

 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado um Voto de Pesar pelo falecimento de Manuel Rodrigues 

Cruz, funcionário aposentado desta Autarquia. Com a categoria profissional de motorista de pesados, 

transitou da Câmara Municipal de Oeiras para a Câmara Municipal da Amadora, a 1 de março de 1980, 

tendo desempenhado as suas funções no Estaleiro Municipal, no Gabinete de Imprensa e Relações 

Públicas, no Gabinete de Apoio à Presidência e no apoio à Vereação, até à data da sua aposentação, com 

70 anos de idade. A sua dedicação, responsabilidade e empenho profissional são referidos por quem com 

ele se cruzou profissionalmente. Faleceu na Amadora no dia 8 de fevereiro de 2016, com 77 anos de idade. 

Foi ainda aprovado endereçar à família enlutada, o Voto de Pesar. – Voto de Pesar 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar dois contratos-programa, outorgados pela Presidente da 

Câmara e pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. (ARSLVT), e relativos à 

instalação das Unidades de Saúde da Buraca – Águas Livres e da Reboleira, na freguesia da Venteira – 

Contratos-Programa - Ratificação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter à Assembleia Municipal, para competente 

autorização, a realização de despesa inerente ao contrato de prestação de serviços de limpeza nas diversas 

instalações municipais, bem como para a assunção dos compromissos plurianuais - Contrato de Prestação 

de Serviços – Assunção de Compromissos Plurianuais 

 

A Câmara Municipal da Amadora emitiu dois pareceres prévios vinculativos à celebração de dois contratos 

de prestação de serviços, sendo estes respetivamente, para a elaboração de inquérito, apoio à organização 

e produção, implementação do inquérito, apoio à implementação e monitorização do serviços de públicos e 

acompanhamento do evento de desmontagem, no âmbito do 27º Festival da Amadora BD e para a 

realização do VI Ciclo de Jazz da Amadora 2016 – Parecer Prévio Vinculativo 

 

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 o abate/alienação de diversos bens móveis – SIMAS – Ratificação 

 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar o ato emanado pelo Conselho de Administração dos 

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

qual aprovou a 1ª alteração ao Orçamento de 2016 – PPI, Orçamento das Despesas Correntes e de Capital 

– SIMAS – 1ª Alteração ao Orçamento/2016 - Ratificaçã o 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora revogada, no âmbito do programa de Autoconstrução Apoiada, a 

decisão de atribuição de um fogo na freguesia da Mina de Água, a um munícipe, pelo facto deste já se 

encontrar realojado ao abrigo do Programa Especial de Realojamento (PER) – Programa de 

Autoconstrução - Revogação   

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a constituição em propriedade horizontal e consequente 

registo, do edifício onde se situa a Unidade Residencial dos Moinhos da Funcheira – Constituição de 

Propriedade Horizontal 

 

No âmbito do Programa Reabilita +, foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovadas três candidaturas 

e a atribuição das respetivas contribuições financeiras – Programa Reabilita + 

 

Para assegurar a manutenção do Projeto AmaSénior | Identidades, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovada a minuta de acordo de parceria, a celebrar com a Escola Superior de Teatro e Cinema e com a 

Associação dos Amigos da Escola Superior de Teatro e Cinema – Acordo de Parceria – Minuta 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o início do procedimento administrativo, para alteração ao 

Regulamento Municipal do Programa AmaSénior Viva + - Regulamento Municipal do Programa 

Amasénior Viva + - Inicio de Procedimento de Altera ção  

 

Ao abrigo do protocolo de colaboração celebrado com a Associação de Socorros Médicos O Vigilante, 

referente à Linha Municipal de Saúde, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a transferência de 

verba referente à 1ª tranche ao aludido parceiro - Linha Municipal de Saúde – Transferência de Verba  

 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aceitar a doação de uma impressora multifunções HP Officejet, 

com cedência daquela ao Centro para a Qualificação e Ensino Profissional da Amadora (CQEP) – 

Aceitação de Doação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a atribuição de apoios económicos requeridos por quatro 

munícipes, ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal - Fundo de Coesão Social Municipal – 

Apoios Económicos 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a constituição da comissão coordenadora, constituída por um 

grupo de trabalho, no âmbito das Comemorações do XLII Aniversário do 25 de abril - Comemorações do 

XLII Aniversário do 25 de abril – Comissão Municipa l e Grupo de Trabalho  

 

 


