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REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 18 SETEMBRO DE 2013 
 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 
 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado um Voto de Pesar, pelo falecimento de 
Kiyoshi Kobayashi, individualidade que em Portugal foi o grande impulsionador da modalidade 
de judo, estando na génese da Federação Portuguesa da referida modalidade. Foi selecionador 
e treinador da seleção nacional, liderando diversas seleções em campeonatos da Europa e do 
mundo, bem como nos Jogos Olímpicos de Montreal, Los Angeles e Seul. Faleceu a 12 de 
setembro de 2013, com 85 anos. 
Foi igualmente deliberado considerar o seu nome na toponímia da cidade e endereçar à 
Embaixada do Japão o presente voto de pesar. – Voto de Pesar 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou aceitar a promessa unilateral da Efimóveis – 
Imobiliária, Lda., através da qual a referida sociedade disponibilizará 39 fogos para o Município 
ou entidade por este designado, para sua posterior venda a custos controlados – Fogos a 
Custos Controlados – Promessa Unilateral. 
 
No âmbito das Comemorações da População Maior, a realizar durante o mês de outubro, foi 
pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a transferência de verba para a URPIA – União 
de Reformados, Pensionistas e Idosos da Amadora, entidade responsável pela gestão 
financeira das aludidas Comemorações – Atribuição de Verba – Comemorações da 
População Maior.  
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No contexto do Regulamento Municipal para a atribuição de apoios sociais a grupos 
desfavorecidos da população (Fundo de Coesão Social Municipal), foi pela Câmara Municipal da 
Amadora aprovada a concessão de dois apoios económicos - Fundo de Coesão Social 
Municipal. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado ratificar os atos praticados pelo Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 
Oeiras e Amadora (SIMAS) e relativos à autorização da proposta de criação de uma equipa 
multidisciplinar, designada por “Equipa Multidisciplinar para Estudos e Projetos Especiais – 
(EMEPE)” bem como a designação dos membros da aludida equipa – Ratificação. 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou, nos termos e ao abrigo do disposto no nº 4 do 
Artigo 75º, da Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro, a emissão de parecer prévio vinculativo 
favorável à abertura de procedimentos concursais por parte dos Serviços Intermunicipalizados 
de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), para a aquisição de 
prestação de serviços de consultadoria e em modalidade de avença – Parecer Prévio 
Vinculativo Favorável. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a emissão de parecer prévio vinculativo 
favorável, ao abrigo do vertido no nº 4 do Artigo 75º, da Lei nº 66-B/2012 de 31 de dezembro, 
para a abertura de procedimentos concursais por parte dos Serviços Intermunicipalizados de 
Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), para a aquisição de 
prestação de serviços de modo a assegurar o regular funcionamento dos SIMAS durante o 4º 
trimestre de 2013 - Parecer Prévio Vinculativo Favorável. 
 


