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REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 4 DE JUNHO DE 2014 

 
RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter à Assembleia Municipal, para autorização da afetação de 
uma parcela de terreno no domínio público municipal, com a área total de 236,45 m2, na freguesia da Encosta do Sol 
– Afetação de Terreno para Domínio Público Municipal  
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou a alteração à licença de loteamento, titulada pelo alvará nº 10/88, relativa 
ao Lote 43, bem como o aditamento àquele e a comunicação dos factos à Conservatória do Registo Predial 
competente, para efeitos de averbamento – Alteração à Licença de Loteamento 
 
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 
os relatórios preliminar e final e consequente adjudicação do concurso público com publicidade internacional, destinado 
à aquisição de serviços de comunicações de dados e voz para os vários locais dos SIMAS, com um prazo de execução 
de 24 meses, bem como a notificação à entidade adjudicatária para a prestação da caução – SIMAS - Ratificação 
 
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), através dos quais 
aprovou os relatórios preliminar e final e consequente adjudicação do concurso público para a empreitada destinada à 
substituição de tampas de ramais e caixas de visita de saneamento, no concelho da Amadora, para os anos de 
2014/2015, a notificação à entidade adjudicatária para a prestação da caução, bem como a nomeação de coordenador 
de segurança em fase de obra – SIMAS - Ratificação 
 
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), que aprovou os relatórios 
preliminar e final e consequente adjudicação do concurso público para a empreitada destinada à 
instalação/remodelação de redes de água e rebaixamento de ramais no concelho de Oeiras, a notificação à entidade 
adjudicatária para a prestação da caução, bem como a nomeação de coordenador de segurança em fase de obra e 
diretor de fiscalização – SIMAS - Ratificação 
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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), pelos quais 
aprovou a resolução sancionatória do contrato de empreitada destinada à construção do reservatório do Alto do Mira, 
celebrado com a entidade adjudicatária, com a aplicação das sanções contratualmente previstas, e determinou a posse 
administrativa, o acionamento das garantias prestadas pelo empreiteiro, bem como a comunicação da presente 
resolução às entidades competentes – SIMAS - Ratificação 
 
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 
prorrogação do prazo de execução da empreitada destinada à instalação das condutas de adução e distribuição do 
subsistema do Alto da Mira, pelo período de quatro meses – SIMAS - Ratificação 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado retificar o anteriormente deliberado no âmbito dos concursos 
públicos para a Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2014/2015/2016, nas Zonas Norte, Centro e Sul do 
Município e relativo ao valor a faturar para o ano de 2014 – Retificação 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de concurso público para a conservação e beneficiação de 
edifícios municipais/parque escolar municipal – rede de esgotos e de distribuição de água, as suas peças 
procedimentais, bem como a designação do júri, a delegação neste das competências previstas e a nomeação da 
coordenadora de segurança em obra – Concurso Público – Abertura 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a abertura de concurso público para a conservação e beneficiação de 
edifícios municipais/parque escolar municipal – pinturas e carpintarias, as suas peças procedimentais, a designação do 
júri, a delegação neste das competências previstas, bem como a nomeação da coordenadora de segurança em obra – 
Concurso Público - Abertura 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou indeferir dois pedidos de indemnização por danos nas suas viaturas, 
requerido por dois munícipes – Pedido de Indemnização – Indeferimento 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a candidatura ao Reabilita +, requerida por um munícipe – Reabilita 
+ 
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No âmbito da realização do XXVI Clinic Internacional da Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol (ANTB) – 
Amadora 2014, foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar a celebração de um contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo com a aludida associação, bem como a atribuição de verba – Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de contrato programa de desenvolvimento desportivo, a celebrar 
com a Associação Amavita Foot, para a realização do Mundial Jovem 2014, bem como a atribuição de verba - 
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a atribuição de apoio económico a um munícipe, no âmbito do Fundo 
de Coesão Social Municipal – Fundo de Coesão Social Municipal 
 
A Câmara Municipal deliberou nomear o jornalista João Grego Esteves, como membro do júri  da 17ª Edição do Prémio 
Literário Orlando Gonçalves e na qualidade de representante da Câmara Municipal – Representante da Câmara 
Municipal na 17ª Edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves 


