
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um voto de pesar pelo falecimento de José 

Casanova, cuja vida foi um exemplo de dedicação ao povo e de entrega à causa da 

liberdade, do progresso social e da luta emancipadora do homem. – Voto de Pesar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi autorizado o registo da marca e logotipo 

identificativos da Cidade da Amadora, junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. – 

Logotipo da Cidade da Amadora. 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado submeter à Assembleia Municipal, nos 

termos e ao abrigo dos n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, na 

sua atual redação, conjugado com a alínea c) do artigo 6.º da LCPA, para emissão de 

competente autorização prévia para a abertura de concurso público internacional para a 

prestação de serviços de limpeza nas diversas instalações municipais, pelo período máximo 

de 3 anos. - Concurso Público Internacional para a Prestação de Serviços de Limpeza 

nas Diversas Instalações Municipais. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi ratificado o ato do Conselho de Administração dos 

Serviços Intermunicipalizados dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), através do 

qual aprovou a revisão definitiva de preços efetuada no âmbito da empreitada destinada à 

remodelação de redes domésticas e pluviais do sistema de esgotos de Algés. – SIMAS – 

Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, ratificou o ato do Conselho de Administração dos Serviços 

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

através do qual aprovou a primeira revisão de preços provisória no âmbito da empreitada  

 

 



 

 

 

 

destinada à remodelação do sistema elevatório de Algés – Estação Elevatória. – SIMAS – 

Ratificação de Ato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi ratificado o ato do Conselho de Administração dos 

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

(SIMAS), através do qual aprovou a revisão definitiva de preços efetuada no âmbito da 

empreitada destinada à execução das condutas do anel de abastecimento de água da zona 

oriental do Concelho de Oeiras. - SIMAS – Ratificação de Ato. 

 

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

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

(SIMAS), através dos quais, aprovou os relatórios preliminar e final do concurso público com 

publicidade internacional, para o fornecimento de cartões magnéticos para a frota automóvel 

dos SIMAS, adjudicou o aludido procedimento concursal e autorizou a notificação à entidade 

adjudicatária para prestação da caução. – SIMAS – Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram ratificados os atos do Conselho de Administração 

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

Amadora (SIMAS), através dos quais aprovou os relatórios preliminar e final do concurso 

público para a empreitada destinada à instalação/remodelação de coletores domésticos nas 

freguesias de Águas Livres e Falagueira-Venda Nova, adjudicou o aludido procedimento 

concursal, autorizou a notificação à entidade adjudicatária para a prestação da respetiva 

caução e nomeou a coordenadora de segurança em fase de obra e diretora de fiscalização 

em obra. – SIMAS – Ratificação de Atos. 

 

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 a 4.ª Alteração ao Orçamento de 2014 – PPI, 

Orçamento das Despesas Correntes e de Capital. 

Foi ainda aprovado dar conhecimento do teor da aludida deliberação à Assembleia 

Municipal. - SIMAS – Ratificação de Ato. 

 

 



 

 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado indeferir um pedido de indemnização por 

danos sofridos num veículo, no âmbito de uma exposição apresentada pelo proprietário. – 

Pedido de Indemnização. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a proposta de alteração ao Regulamento 

Municipal do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA), bem como submeter o 

referido Regulamento a Consulta Pública, pelo período de 30 dias úteis, nos termos do 

artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo. - Regulamento Municipal do 

Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA) – Alteração – Consulta Pública. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado atribuir uma verba para a Escola D. João 

V, estabelecimento onde se encontra sediado o Centro de Formação da Associação de 

Escolas do Concelho da Amadora (CFAECA), potenciando as aprendizagens dos alunos ao 

nível da matemática, e promovendo o sucesso educativo no Concelho da Amadora. - 

Centro de Formação da Associação de Escolas do Concelho da Amadora (CFAECA). 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para a Santa Casa 

da Misericórdia da Amadora (SCMA), no âmbito do apoio financeiro ao Sistema Telefónico 

de Assistência Permanente (STAPA). - Sistema Telefónico de Assistência Permanente 

(STAPA). 

 

No âmbito do Projeto de Mediação Intercultural em Serviços Públicos - Amadora uma 

Cidade Intercultural do Futuro, em vigor desde 1 de julho do de 2014 e com terminus para 

30 de junho de 2015, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a atribuição de uma 

verba para as instituições integradas no aludido projeto. - Projeto Amadora uma Cidade 

Intercultural do Futuro. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de uma verba para a Associação 

União Recreativa de A-da-Beja, para a realização de obras no edifício sede, o qual nunca 

beneficiou de manutenção estrutural a nível da cobertura. - Associação União Recreativa 

de A-da-Beja 

 

 



 

 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a atribuição de uma verba para o 

Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves, permitindo concretizar estratégias 

maximizadoras do sucesso educativo e do potencial humano das crianças e dos jovens que 

estudam no Concelho. - Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves. 

 

A Câmara Municipal da Amadora no âmbito da ação social escolar, e de acordo com o 

Despacho n.º 11306-D/2014, aprovou o acerto de verbas referente a material escolar e 

livros, a descentralização de verba para os agrupamentos de escolas, para o ano letivo 

2014-2015, bem como a devolução por parte dos agrupamentos de escolas com valores 

excedentes do ano transato. - Ação Social Escolar. 

 

No âmbito do Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, a Câmara Municipal da 

Amadora, aprovou atribuir apoio económico a oito residentes no Município, em situação de 

carência económica. - Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social. 

 

A Câmara Municipal da Amadora, aprovou a abertura de procedimento concursal para 

recrutamento, em regime de contrato por tempo indeterminado, de cinco Assistentes 

Operacionais, na área de condução de máquinas pesadas e veículos especiais. 

Foi ainda aprovado, submeter o aludido procedimento concursal à autorização da 

Assembleia Municipal, nos termos do n.º 2 do artigo 64.º da Lei do Orçamento de Estado 

para 2014. – Procedimento Concursal. 

 


