
 

 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 1 DE JULHO DE 2015 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o pedido de redução do montante da caução, prestada sob a 

forma de garantia bancária, relativa a obras de urbanização, no âmbito do processo nº 83-PL/00 e 

respeitante ao alvará de loteamento nº 4/04 – Redução de Garantia Bancária 

  

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter à Assembleia Municipal, o requerimento 

efetuado pela Valorsul – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, 

S.A., no sentido do órgão deliberativo se pronunciar, nos termos e para os efeitos da alínea a) do nº 4 do 

artigo 5º do Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de novembro, sobre o reconhecimento do interesse público 

municipal, na regularização da Estação de Tratamento e Valorização Orgânica (ETVO), sita no Casal de 

São Mamede, no Município da Amadora – Reconhecimento do Interesse Público Municipal 

 

A Câmara Municipal da Amadora autorizou o abate de bens móveis, propriedade dos Serviços 

Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), por não 

reunirem condições para utilização corrente, em virtude do estado obsoleto dos mesmos – SIMAS – Abate 

de Bens 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado ratificar os atos praticados pelo Conselho de 

Administração de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), através dos quais 

autorizou a despesa e aprovou a abertura de procedimento concurso público para a empreitada destinada à 

substituição das redes de abastecimento de água na ZMC, Reboleira Norte, Amadora, bem como as peças 

do aludido procedimento, a composição do seu júri e nomeou a coordenadora de segurança em fase de 

projeto – SIMAS – Ratificação – Procedimento Concursal  

 



 

 

 

 

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

Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), pelos quais autorizaram a despesa e 

aprovaram a abertura de procedimento concurso público para a empreitada destinada à substituição das 

redes de abastecimento de água e rebaixamento de ramais nas ruas confluentes à Av. Padre Himalaia, na 

freguesia de Águas Livres, concelho da Amadora, bem como aprovaram as peças do aludido procedimento, 

a composição do seu júri e nomearam o coordenador de segurança em fase de projeto - SIMAS – 

Ratificação – Procedimento Concursal 

 

Na sequência do procedimento por concurso público para a empreitada destinada à substituição de tampas 

e reparação de ramais e caixas de visita de saneamento no concelho da Amadora, anos 2015/2016, foram 

pela Câmara Municipal da Amadora ratificados os atos levados a cabo pelo Conselho de Administração de 

Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), através dos quais autorizaram a 

abertura do aludido procedimento, aprovaram as suas peças concursais, bem como nomearam o júri do 

concurso e nomearam a coordenadora de segurança em fase de projeto - SIMAS – Ratificação – 

Procedimento Concursal 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar 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, para a empreitada 

destinada à remodelação de redes domésticas e unitárias na Rua Diogo Cão, freguesia da Encosta do Sol, 

concelho da Amadora - SIMAS – Ratificação – Minuta do Contrato 

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora ratificados os atos emanados pelo Conselho de Administração 

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

pelos quais Autorizou a despesa e aprovou abertura de procedimento concurso público com publicidade 

internacional, para o fornecimento contínuo de combustíveis líquidos através de cartões magnéticos para a 

frota automóvel dos SIMAS, com a repartição dos encargos pelos anos 2016 e 2017, bem como aprovaram 

as suas peças e nomearam a constituição do júri do supra referido procedimento - SIMAS – Ratificação – 

Porcedimento Concursal 



 

 

 

 

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 

revogou da abertura o ato de abertura de procedimento por concurso público para a empreitada destinada à 

remodelação das redes de drenagem pluvial e doméstica na Rua Eugénio dos Santos e nas Pracetas 

compreendidas entre as Ruas José Régio e Carlos Mardel, no concelho de Oeiras - SIMAS – Ratificação 

da Revogação de Procedimento Concursal 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada uma candidatura efetuada ao abrigo do programa 

Reabilita +, bem como o valor da comparticipação a atribuir – Programa Reabilita + 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o aditamento ao protocolo de colaboração celebrado com a Santa 

Casa da Misericórdia da Amadora, relativo ao reforço de sistemas HelpPhone, junto da população idosa em 

situação de isolamento social e carência económica, no âmbito do Sistema Telefónico de Atendimento 

Permanente no Município - Sistema Telefónico de Atendimento Permanente no Mun icípio – 

Aditamento ao Protocolo 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a transferência de verba para o agrupamento de escolas 

Cardoso Lopes, enquanto eleito com o melhor stand AmadoraEduca 2015, ao abrigo do programa municipal 

de apoio aos projetos socioeducativos (PAPSE) - Programa Municipal de Apoio aos Projetos 

Socioeducativos – Transferência de Verba 

 

No âmbito do Fundo de Coesão Social Municipal, foram pela Câmara Municipal atribuídos apoios 

económicos, requeridos por nove munícipes - Fundo de Coesão Social Municipal - Apoio económico 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou nomear o seu representante, a integrar o júri da 18ª Edição do 

Prémio Literário Orlando Gonçalves – Representante da Câmara Municipal – 18ª Edição do P rémio 

Literário Orlando Gonçalves 


