
 

 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 20 DE ABRIL DE 2016 

 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou 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 6200 contadores de água como retoma, no âmbito de um procedimento de 

aquisição de 2000 contadores – 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 indeferiu as reclamações apresentadas por duas entidades e referentes à anulação das 

deliberações camarárias da Amadora e de Oeiras, que aprovaram a atualização dos tarifários existentes 

(Água e Saneamento) - SIMAS - Ratificação 

 

No âmbito do concurso público para “Parque Desportivo e Cultural da Boba – Execução da Obra” 

(Empreitada nº 1/2016), foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado não aceitar os erros e omissões 

apresentadas pelos interessados, e aprovada a prorrogação do prazo para apresentação de propostas, por 

período equivalente ao tempo decorrido desde o início daquele prazo até à publicitação da decisão de não 

aceitação dos aludidos erros e omissões – Concurso Público – Erros e Omissões/Prorrogação de Prazo  

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do contrato a celebrar com a entidade adjudicatária do 

concurso limitado por prévia qualificação para “Videovigilância – Execução de Infraestruturas de Fibra Ótica” 

(Empreitada nº 27/2015) – Concurso Público – Minuta de Contrato 

 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado emitir licença de exploração provisória, referente ao 

posto de abastecimento, sito na Rua Pais Ramos, freguesia da Venteira – Licença de Exploração 

Provisória 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a alteração ao 

Mapa de Pessoal – Mapa de Pessoal – Alteração 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aplicar uma sanção disciplinar de pena de multa, 

suspensa pelo período de seis meses, a um funcionário da Autarquia, por violação dos deveres de zelo – 

Processo Disciplinar 

 

Ao abrigo do Programa Reabilita +, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a candidatura 

requerida pelo condomínio de um prédio, sito na Rua de Goa, freguesia das Águas Livres, bem como 

deliberou aprovar a comparticipação a atribuir – Reabilita +  

 

Para realização do Campeonato Nacional de Iniciados de Florete, Espada e Sabre, Masculino e Feminino – 

Individual e Equipas, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta de contrato programa a 

celebrar com a entidade parceira, bem como a transferência de verba e a concessão de apoio não 

financeiro – Transferência de Verba 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de verba para os agrupamentos de escolas da 

Amadora, para a utilização dos seus recintos escolares pelo Movimento Associativo Desportivo da Cidade - 

Transferência de Verba 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a atribuição de apoios económicos a cinco munícipes, 

requeridos ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal – Fundo de Coesão Social Municipal – 

Apoios Económicos 

 

 



 

 

 

 

No contexto da realização da 19ª Edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves, foram pela Câmara 

Municipal da Amadora aprovadas as normas do concurso, minuta do aviso público, respetivo calendário, e 

aprovou os custos inerentes à realização da presente iniciativa – 19ª Edição do prémio Literário Orlando 

Gonçalves – Normas do Concurso e Custos 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar o ato praticado pela Senhora Presidente da Câmara e 

pelo qual outorgou a Adenda ao Acordo Tripartido celebrado com o Ministério da Cultura, através da 

Direção Geral das Artes, o Município da Amadora e a Associação Cultural – Teatro dos Aloés – Ratificação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 3ª modificação às Grandes Opções do Plano (Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e ao Orçamento Ordinário (Orçamento de 

Despesa) de 2016 - Grandes Opções do Plano  e Orçamento Ordinário de 2 016 – 3ª Modificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a unificação de quotas respeitantes à AMADORA 

INOVA, E.M., numa única quota do Município da Amadora, bem como aprovou submeter à Assembleia 

Municipal, a alteração aos estatutos da referida empresa municipal, para competente autorização – 

AMADORA INOVA, E.M. – Unificação de Quota e Alteraç ão aos Estatutos 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta do Contrato Programa a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Associação Cultural Teatro dos Aloés – Contrato Programa - Minuta 


