
 

 

 

 

 

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 26 DE JULHO DE 2017 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a alteração à licença de loteamento, titulada pelo alvará de 

loteamento nº 7/01, sito na Serra de Carnaxide, após discussão pública – Alteração a Alvará de 

Loteamento – Após Discussão Pública 

 

No âmbito da dinamização dos centros locais para a integração de migrantes (CLAIMS), foi pela 

Câmara Municipal da Amadora aprovada a transferência da 2ª tranche de verba, para as entidades 

parceiras – Centros Locais para a Integração de Migrantes (CLAIMS) – Transferência de 2ª 

Tranche de Verba  

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a atribuição de apoios económicos, a seis 

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

Municipal - Apoios 

 

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 adjudicou o concurso para a empreitada destinada à remodelação da rede 

de saneamento da Avenida Florêncio dos Santos e ruas adjacentes, em Caxias, no concelho de 

Oeiras, bem como nomeou o coordenador de segurança em fase de obra e diretor de fiscalização, e 

aprovou a celebração de contrato escrito – SIMAS – Concurso Público – Adjudicação – 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), 

pelos quais autorizou a abertura de procedimento por concurso público para a empreitada destinada à 

substituição das redes de saneamento no Alto da Barra em Oeiras – 2ª Fase, aprovou as suas peças 

procedimentais, nomeou o júri com a delegação nestes das competências para todos os atos 

processuais inerentes, bem como aprovou a celebração de contrato escrito e nomeou a coordenadora 

de segurança em fase de projeto - SIMAS – Abertura de Concurso Público – 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 minuta de contrato a celebrar com a entidade adjudicatária do concurso 

público, com publicidade internacional, para a prestação de serviços destinados à manutenção dos 

espaços verdes das instalações dos SIMAS nos concelhos de Oeiras e Amadora – Anos 2017 a 2020 - 

SIMAS – Minuta de Contrato – 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 aprovou a resolução do contrato de empreitada celebrado com a entidade 

adjudicatária, no âmbito do concurso público para a empreitada destinada à substituição da conduta 

adutora da Figueirinha, na Rua Engenheiro Álvaro Roquete, no concelho de Oeiras – SIMAS – 

Resolução de Contrato – Ratificação 

 

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

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

(SIMAS), pelo qual aprovou a adjudicação do concurso público para a empreitada destinada à 

remodelação da rede de saneamento nas traseiras da Rua Amélia Rey Colaço em Carnaxide, no 

concelho de Oeiras, à empresa classificada em 2º lugar – SIMAS – Concurso Público - Adjudicação 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a alteração à Norma de Controlo Interno dos 

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

SIMAS – Alteração da Norma de Controlo Interno 

 

No âmbito do concurso público para execução de plano de marcação de estacionamento – 2017/2018 

(Empreitada nº 1/2017), foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovadas as fichas de 

procedimento de segurança – Concursos Público – Fichas de Procedimento de Segurança 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta de contrato programa, a celebrar com a 

Sociedade Filarmónica Comércio e Indústria da Amadora (SFCIA), para fomentar a formação, 

investigação e divulgação da música – Contrato-Programa 

 

Para realização da 28ª edição do Festival Internacional de Banda Desenhada 2017, foi pela Câmara 

Municipal aprovado o respetivo programa e orçamento - Festival Internacional de Banda Desenhada 

2017 – Programa e Orçamento 

 

No âmbito do concurso público para requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2017/2018 – 

Zona Norte (Empreitada nº 3/2017), foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta de 

contrato a celebrar com a entidade adjudicatária – Concurso Público – Minuta do Contrato 


