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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um voto de pesar, pelo falecimento de Mariana Simões 

Lopes Pereira Viegas, filha de António Cardoso Lopes, empresário urbanizador do Bairro da Mina e 

considerado um dos impulsionadores da atribuição do nome de Amadora à localidade.  

Foi a primeira professora de literatura para a infância no nosso país, tendo sido agraciada com o Troféu 

Honra da Cidade da Amadora 2006, no âmbito da 17.ª Edição do AmadoraBD. 

Foi ainda aprovado, considerar o seu nome no plano toponímico da cidade da Amadora. – Voto de 

Pesar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora designou como representante do Município para o Conselho da 

Comunidade, no âmbito dos agrupamentos de centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde – ACES a 

Presidente da Câmara Municipal da Amadora. 

Foi ainda aprovado, que em caso de falta ou impedimento do representante supra referido, seja aquele 

substituído pela Senhora Vereadora Cristina Ferreira. - Representante para o Conselho da 

Comunidade, no âmbito dos agrupamentos de centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde 

– ACES. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foram designados para a Escola Intercultural das Profissões e do 

Desporto da Amadora, E.M., os seguintes representantes: 

A Senhora Presidente da Câmara Municipal como Presidente do Conselho de Administração; 

O Senhor Vereador António Moreira como vogal e o Senhor Vereador António Rosa como Presidente da 

Assembleia - Geral. – Representantes do Município para a Escola Intercultural das Profissões e 

do Desporto da Amadora, E.M.. 

 

A Câmara Municipal da Amadora designou como representante do Município da Amadora na Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens da Amadora, a Senhora Vereadora Rita Madeira. – Representante do 

Município da Amadora na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Amadora. 

 

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

SIMAS, através do qual aprovou a 5.ª alteração ao Orçamento de 2013 – PPI, Orçamento das Despesas 

e de Capital, bem como submeter o teor da presente deliberação à Assembleia Municipal para 

conhecimento. – SIMAS - 5.ª Alteração ao Orçamento de 2013 – PPI, Orçamento das Despesas 

e de Capital – Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou proceder à emissão de parecer prévio vinculativo favorável à 

abertura do procedimento por ajuste direto com consulta a uma entidade, para a aquisição de um musi- 
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cal infantil, intitulado “Doce Gotina”, no âmbito da divulgação da imagem dos SIMAS. – Emissão de 

Parecer Prévio Vinculativo 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi autorizado a renovação do contrato de trabalho a termo 

resolutivo certo, de um Técnico Superior, que desempenha funções na Divisão de Águas da Amadora dos 

SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora. - Renovação do Contrato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora autorizou a renovou os contratos de trabalho a termo resolutivo certo 

com dois Assistentes Técnicos, que desempenham funções na Divisão de Águas da Amadora dos SIMAS 

dos Municípios de Oeiras e Amadora. - Renovação de Contratos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi autorizado a renovação do contrato de trabalho a termo 

resolutivo certo, de um Assistente Operacional, que desempenha funções na Divisão de Controlo de 

Perdas e Cadastro dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora. - Renovação do Contrato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou emitir parecer prévio vinculativo para autorização de 

renovação do contrato de trabalho a termo resolutivo certo, de um Assistente Operacional, a 

desempenhar funções na Divisão das Águas de Oeiras. - Parecer Prévio Vinculativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado autorizar o abate de bens móveis do espólio dos 

Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora, que se 

encontram obsoletos para os serviços em causa. – Abate de Bens Móveis. 

 

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

Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, através dos quais foram aprovados 

os relatórios preliminar e final, relativos à adjudicação do Concurso Público para a Empreitada destinada 

à Substituição das Redes de Abastecimento de Água e Rebaixamento dos Ramais, no concelho da 

Amadora. 

Foi ainda ratificado pela Câmara Municipal, a nomeação da Coordenadora de Segurança em Obra, no 

âmbito da aludida empreitada. – Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos SIMAS, 

através da qual aprovou o reescalonamento de cabimentos referentes à prestação de serviços para a 

elaboração do “Projeto de Arquitetura e Especialidades do Edifício Água Viva”. – Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou a deliberação do Conselho de Administração dos SIMAS, 

através do qual aprovou a revisão de preços, no âmbito do Concurso Público destinado à Construção da 

Nova Central Elevatória da Fonte dos Passarinhos. – Ratificação de Deliberação. 
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No âmbito da deliberação do Conselho de Administração dos SIMAS, foi pela Câmara Municipal da 

Amadora aprovado a emissão de parecer prévio vinculativo favorável, para a abertura de Concurso 

Público para a Empreitada destinada à Remodelação/Ampliação de Redes de Esgotos Domésticos e 

Pluviais, no Concelho da Amadora para os anos de 2013 e 2014. 

Foi ainda ratificado pela Câmara Municipal, todos os atos que entretanto foram praticados, no âmbito do 

aludido procedimento. - Parecer Prévio Vinculativo – Ratificação de Atos. 

 

Relativamente à deliberação do Conselho de Administração dos SIMAS, foi pela Câmara Municipal da 

Amadora aprovado a emissão de parecer prévio vinculativo favorável, para a abertura de Procedimento 

Concursal para a Prestação de Serviços destinada à Limpeza/Desobstrução, Inspeção CCTV e Atualização 

de Redes Residuais Domésticas e Pluviais no Concelho da Amadora, para os anos económicos de 2013 e 

2014. 

Foi ainda ratificado pela Câmara Municipal, todos os atos que entretanto foram praticados, no âmbito do 

aludido procedimento. - Parecer Prévio Vinculativo. 

 

No âmbito da deliberação do Conselho de Administração dos SIMAS, foi aprovado pela Câmara Municipal 

da Amadora a emissão de parecer prévio vinculativo favorável, para a abertura de procedimento 

concursal por Ajuste Direto com Consulta a uma Entidade, para a prestação de Serviços destinados à 

Localização Geográfica de 80 Viaturas da Frota dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), para os anos económicos de 2013 e 2015. - 

Parecer Prévio Vinculativo. 

 

Relativamente à deliberação do Conselho de Administração dos SIMAS, foi pela Câmara Municipal da 

Amadora aprovado a emissão de parecer prévio vinculativo favorável, para a abertura de procedimento 

concursal para a prestação de serviços com vista à recolha de NIF´s e atualização de campos na UBS 

que permitam a execução de penhoras pelos Serviços de Execuções Fiscais dos Municípios de Oeiras e 

Amadora, para os anos económicos de 2013 e 2014. - Parecer Prévio Vinculativo. 

 

No âmbito da deliberação do Conselho de Administração dos SIMAS, foi aprovado pela Câmara Municipal 

da Amadora a emissão de parecer prévio vinculativo favorável, para a abertura de procedimento 

concursal para a empreitada destinada à reposição de pavimentos no concelho da Amadora, para os 

anos económicos de 2013 e 2014. - Parecer Prévio Vinculativo. 

 

 


