
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 24 DE JANEIRO DE 2018 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento do 

poeta, romancista e jornalista José Correia Tavares, autor de caricaturas, desenhos, 

ilustrações e poemas musicados e editados em disco, coordenou suplementos e 

publicações culturais, tendo ao longo da sua vida colaborado em jornais e revistas. 

Desempenhou um destacado papel na divulgação do Livro Português, integrou 

regularmente júris importantes de prémios literários, tendo ainda sido membro do Júri da 

20.ª Edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves, Cidade da Amadora, Modalidade Ficção 

Narrativa e Jornalismo. – Voto de Pesar.  

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou os projetos de especialidades apresentados pela 

requerente Dolce Vita Tejo, Investimento Imobiliário, S.A. relativos às obras de urbanização, 

na sequência das alterações do projeto de loteamento. – Projetos de Especialidades. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram ratificados os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos SIMAS através dos quais aprovaram a 2.ª adenda ao contrato do 

procedimento por concurso limitado por prévia qualificação com publicidade internacional 

para fornecimento de um sistema de gestão comercial de água e respetivos serviços 

conexos e a denúncia do Contrato de Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços. – 

SIMAS – Adenda ao Contrato - Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora através dos quais aprovaram a abertura de procedimento por Concurso 

Público destinado à contratação de serviços de manutenção evolutiva e assistência técnica 

à solução SIG/G Interaqua e à solução Aquafield, as peças do procedimento, a composição  

 

 



 

 

 

do júri e a celebração do contrato escrito. – SIMAS – Abertura de Procedimento - 

Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal das Amadora foram ratificados os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora através dos quais aprovaram a abertura de procedimento por Concurso 

Público com publicidade internacional para a prestação de serviços destinados à higiene e 

limpeza das instalações dos SIMAS de Oeiras e Amadora, as peças do procedimento, a 

composição e nomeação do júri e celebração do contrato escrito. - SIMAS – Abertura de 

Procedimento - Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora através dos quais aprovaram a abertura de procedimento para a 

prestação de serviços destinados à segurança e vigilância nas instalações dos SIMAS de 

Oeiras e Amadora, ao abrigo do Acordo Quadro celebrado pela ESPAP – Entidade de 

Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. (AQ-SV-Lote 4), as peças do respetivo 

procedimento, a composição e nomeação do júri e celebração do contrato escrito. – SIMAS 

– Abertura de Procedimento – Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram ratificados os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora através dos quais aprovaram a adjudicação da empreitada destinada à 

substituição de condutas e ramais existentes na ZMC Delfim Guimarães, na Freguesia da 

Venteira, no Concelho da Amadora, a celebração do contrato escrito e nomeou o 

Coordenador de Segurança em Obra e Diretor de Fiscalização. – SIMAS – Adjudicação – 

Ratificação de Atos. 

 

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

dos SIMAS, através do qual aprovou os valores do novo tarifário para 2018, no que se refere 

às tarifas fixas e variáveis de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais. 

– SIMAS – Tarifas - Ratificação de Ato. 

 

 



 

 

 

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

SIMAS através do qual aprovou a nomeação do Coordenador de Segurança em Obra e 

Diretor de Fiscalização. – SIMAS - Coordenador de Segurança em Obra e Diretor de 

Fiscalização – Ratificação de Ato. 

 

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

através do qual aprovou a minuta do contrato a celebrar com a adjudicatária relativa ao 

procedimento por Concurso Público para a Prestação de Serviços Destinados à Contratação 

de Seguros Não Vida. – SIMAS – Minuta do Contrato – Ratificação de Ato. 

 

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

SIMAS através dos quais aprovou a abertura de procedimento por Concurso Público para a  

empreitada destinada à remodelação/instalação de coletores domésticos e pluviais na Rua 

Augusto Gil e na Estrada da Serra da Mira, na freguesia da Mina de Água, no concelho da 

Amadora, as peças do respetivo procedimento, a composição e nomeou o júri do 

procedimento e nomeou o Coordenador de Segurança em Fase de Projeto. – SIMAS – 

Abertura de Procedimento – Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação das obras, no âmbito do 

Programa Reabilita + requerido por Eduardo Jerónimo Patrício, na qualidade de 

administrador do condomínio do imóvel sito na Avenida D. Nuno Álvares Pereira, n.º 49, na 

freguesia da Venteira, na Amadora. - Reabilita + 30/2017. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação das obras no âmbito do 

Programa Reabilita + requerido por Projeto Condomínio-Gestão, Manutenção e Higienização 

de Edifícios, Lda., na qualidade de administrador do condomínio do imóvel sito na Rua 

Casal do Choupo, n.º 3, na freguesia da Venteira, na Amadora. - Reabilita + 32/2017. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação das obras, no âmbito do 

Programa Reabilita Plus requerido por João Carlos Rodrigues Antunes, na qualidade de 

administrador do condomínio do imóvel sito na Rua Dr. António José de Almeida, n.º 14, na 

freguesia da Falagueira-Venda Nova, na Amadora. – Reabilita Plus 1/2017. 

 

 



 

 

 

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

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Amadora, que permitirá a 

manutenção do compressor de alta pressão para ar respirável instalado no quartel da 

AHBVA. - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou os valores de utilização do Complexo Desportivo 

Municipal do Monte da Galega. - Complexo Desportivo Municipal do Monte da Galega. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta do contrato de arrendamento a 

celebrar entre o Município da Amadora e a AURPIR – Associação Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos da Reboleira, permitindo aquela associação no local a arrendar 

desenvolver as atividades regulares de funcionando. – Contrato de Arrendamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para a ASPAS e 

ASSACM, no âmbito da dinamização e continuidade do funcionamento de dois Centros 

Locais para a Integração de Migrantes. - Centros Locais para a Integração de Migrantes. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 1.ª Modificação relativa às Grandes 

Opções do Plano, PPI (Plano Plurianual de Investimentos), PAM (Plano de Atividades 

Municipais) e Orçamento da Despesa referente ao ano de 2018. - 1.ª Modificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 1.ª Modificação as Grandes Opções do Plano 

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

de 2018 – anos seguintes, bem como submeter a aludida modificação à Assembleia 

Municipal, para competente aprovação. - 1.ª Modificação – Anos Seguintes. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a transferência de verba para a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Amadora, através da qual permitirá 

proceder ao arranjo do equipamento do veículo escada dos Bombeiros Voluntários da 

Amadora. - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Amadora. 

 

 

 

 



 

 

 

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

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Amadora, através da qual possibilitará a 

aquisição de equipamento de proteção para aquela associação. - Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários da Amadora – Equipamento. 

 

 

 


