
 

 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 18 DE MAIO DE 2016 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a constituição de um fundo de maneio para o ano de 2016, a 

afetar à Divisão de Informação Geográfica – Fundo de Maneio 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado adquirir, por usucapião, um prédio urbano sito na 

Avenida Movimento das Forças Armadas, na freguesia da Mina de Água – Aquisição de Prédio 

Urbano por Usucapião 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter a competente aprovação da Assembleia 

Municipal, a minuta de protocolo de delegação de competências referentes aos serviços públicos de 

transporte de passageiros, a celebrar com a Área Metropolitana de Lisboa (AML) – Protocolo de 

Delegação de Competências na Área Metropolitana de Lisboa 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a celebração de um protocolo-quadro com o 

Ministério da Defesa Nacional, com o Ministro-Adjunto, com o Ministério da Educação e com os 

municípios de Lisboa, Sintra, Cascais, Loures, Almada e Oeiras, para a promoção da implementação 

do Referencial de Educação para a Segurança, Defesa e Paz - Referencial de Educação para a 

Segurança, Defesa e Paz – Protocolo-Quadro 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou, no âmbito de processo disciplinar interposto pela violação 

dos deveres de zelo, correção, obediência e lealdade, aplicar a um trabalhador desta Autarquia, a 

sanção disciplinar de multa, suspensa pelo período de seis meses – Procedimento Disciplinar 



 

 

 

 

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

Conta de 2015 dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e 

Amadora (SIMAS), para competente aprovação – SIMAS - Relatório e Conta de 2015 

 

No âmbito do concurso público com vista à aquisição de 8550 contadores DN15, para medição de 

consumos domésticos de água limpa e fria e contratação de serviços de substituição de contadores 

instalados, 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 retificou o relatório final do aludido concurso – SIMAS – Concurso 

Público – Ratificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou a deliberação tomada pelo Conselho de Administração dos 

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

pela qual aprovou o abate/alienação de bens móveis, por se encontrarem obsoletos – SIMAS – 

Abate/Alienação – 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), através dos quais autorizou a despesa, aprovou a abertura de concurso público 

para a empreitada destinada à construção do novo edifício dos serviços técnicos dos SIMAS, em 

Leceia, Oeiras, as suas peças procedimentais, a nomeação e composição do júri, bem como nomeou 

o coordenador de segurança em fase de projeto - SIMAS – Concurso Público – Ratificação  

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição toponímica com o nome Praça João Picoito – 

Engenheiro e Empreendedor, a uma artéria do Município – Atribuição de Topónimo 

 

 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal aprovado rescindir o contrato de comodato celebrado com a Organização 

Mundial de Educação Pré-Escolar (OMEP), por se encontrar finda a intervenção desenvolvida no 

projeto “A Rolar – 5ª Geração do Programa Escolhas” – Contrato de Comodato – Rescisão 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição de verba complementar aos agrupamentos de 

escolas da Damaia e Cardoso Lopes, para cabal implementação do Sistema Integrado de Gestão 

Escolar (SIGE) – SIGE – Atribuição de Verba Complementar 

 

Foi pela Câmara Municipal, no âmbito do Fundo de Coesão Social Municipal, aprovada a atribuição de 

apoio económico, requerido por um munícipe - Fundo de Coesão Social Municipal – Apoio 

Económico 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter o projeto de Regulamento da Biblioteca Municipal 

Fernando Piteira Santos, à aprovação da Assembleia Municipal – Regulamento da Biblioteca 

Municipal Fernando Piteira Santos   


