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REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 5 DE MARÇO DE 2014 

 
RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a 3ª Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), ao 
Plano de Atividades Municipais (PAM) e ao Orçamento Ordinário de 2014 – Grandes Opções do Plano (PPI e PAM) 
e Orçamento Ordinário de 2014 – 3ª Modificação. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 3ª Modificação ao Plano de Atividades Municipais (PAM) – Anos 
seguintes, bem como submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal – Grandes Opções do Plano (PAM) 
– Anos Seguintes – 3ª Modificação. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar os ato praticados pelo Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) e através dos quais 
aprovou os relatórios preliminar e final do procedimento por concurso público para a empreitada destinada à instalação 
de coletores na Rua da Indústria e Rua Beatriz Costa, sitas em Alfragide, a adjudicação do aludido procedimento, bem 
como a nomeação do coordenador de segurança em fase de obra - SIMAS – Empreitada - Ratificação. 
 
Foram pela Câmara Municipal da Amadora ratificados os atos praticados pelo Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) e através dos quais 
aprovou os relatórios final e preliminar do concurso público para a empreitada de remodelação/ampliação de redes de 
esgotos domésticos e pluviais no concelho de Oeiras, Zona Norte, a adjudicação do referido concurso e a nomeação do 
coordenador de segurança em fase de obra – SIMAS – Empreitada - Ratificação. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou emitir parecer prévio vinculativo favorável à abertura de procedimento pré 
contratual por ajuste direto, com vista à aquisição da prestação de serviços de consultoria jurídica nos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) – SIMAS – Emissão de 
Parecer Prévio Vinculativo Favorável. 
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Foram pela Câmara Municipal da Amadora ratificados os atos praticados pelo Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) e através dos quais 
aprovou a abertura de procedimento, ao abrigo de acordo quadro, para a prestação de serviços destinados à 
segurança e vigilância nas instalações dos SIMAS, definiu o preço base do procedimento, designou a constituição do 
júri, bem como delegou neste as competências previstas no programa de concurso - SIMAS – Prestação de 
Serviços - Ratificação. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a redução de garantia bancária relativa às obras de urbanização 
tituladas pelo alvará de loteamento nº 2/01, bem como dar conhecimento desta redução ao banco e à entidade 
requerente – Redução de Garantia Bancária. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado ratificar o despacho proferido pela sua Presidente, e através do qual 
manifestou não existir interesse no exercício do direito de preferência sobre a compra de uma fração autónoma, de 
tipologia T1, sita na freguesia das Águas Livres – Exercício do Direito de Preferência - Ratificação. 
 
No âmbito do Fundo de Coesão Social Municipal, foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovadas as atribuições 
de apoio económico requeridas por dois munícipes – Fundo de Coesão Social Municipal. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a descentralização de verba, no contexto de fornecimento de 
refeições a alunos do 1º Ciclo, para o Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa e para o Agrupamento 
de Escolas da Damaia – Fornecimento de Refeições no 1º Ciclo - Descentralização de Verba. 
 
No âmbito do Programa Aprender & Brincar, foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar a 
descentralização de verbas para as entidades parceiras – Programa Aprender & Brincar – Descentralização de 
Verbas. 


