
 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 21 DE SETEMBRO DE 20 16 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

 

No âmbito do concurso público, com publicação no JOUE, para fornecimento diário de refeições nas 

escolas do ensino básico, 1º ciclo e pré-escolar (ano letivo 2016/2017), foi pela Câmara Municipal da 

Amadora ratificado o despacho proferido pela Presidente da Câmara, através do qual aprovou a 

minuta de contrato a celebrar com a entidade adjudicatária – Minuta de Contrato - Ratificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou dar início ao procedimento de desclassificação da Vila 

Martelo, atualmente classificado de interesse municipal, em virtude do mesmo já ter sido demolido – 

Património Municipal – Desclassificação de Imóvel d e Interesse Municipal 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a alteração à licença relativa à operação de 

loteamento, titulada pelo alvará nº 6/91, referente ao lote 25, sito na freguesia da Mina de Água, após 

ter sido submetido a discussão pública, bem como foi aprovado comunicar o facto à Conservatória de 

Registo Predial competente para efeitos de averbamento – Alteração a Licença de Loteamento – 

Após Discussão Pública  

 

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

Serviços de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), através do qual 

aprovou a atualização dos valores relativos às taxas de Acesso às Redes e da Energia Reativa, 

constantes do contrato celebrado com a entidade adjudicatária do procedimento ao abrigo do Acordo 

Quadro AQ2011 – ENE, para fornecimento de energia elétrica em baixa tensão especial (BTE) e média 

tensão (MT), para o edificado dos SIMAS em ambos os municípios – SIMAS - Ratificação  

 

 



 

 

 

 

 

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

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

através dos quais adjudicou o procedimento por concurso público pra a empreitada destinada à 

remodelação das redes de abastecimento de água no Bairro da Autoconstrução, em Porto Salvo, 

autorizou a notificação a efetuar ao adjudicatário, para prestação da caução e a celebração de contrato 

escrito e ainda nomeou o coordenador de segurança em obra – SIMAS – Adjudicação – Ratificação 

 

No contexto do procedimento por concurso público para a empreitada destinada à construção do novo 

edifício dos serviços técnicos dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos 

Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS), em Leceia, foram pela Câmara Municipal da Amadora 

ratificados os atos praticados pelo Conselho de Administração dos SIMAS, através dos quais aprovou 

o relatório final e consequente adjudicação do aludido concurso público, autorizou notificar a entidade 

adjudicatária para prestação de caução, bem como aprovou a celebração de contrato escrito - SIMAS 

– Adjudicação – Ratificação 

 

No âmbito dos concursos públicos para Requalificação de Pavimento 2016/2017 – Zonas Norte, 

Centro e Sul (Empreitadas nºs 35/2015, 36/2015 e 37/2015), foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovado alterar a respetiva repartição de encargos e as minutas das adendas aos respetivos 

contratos anteriormente celebrados – Concursos Públicos – Alteração de Repartição de Enc argos 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou e deliberou submeter à aprovação da Assembleia Municipal, 

o projeto de regulamento municipal de acesso e de atribuição de habitação, após consulta pública – 

Regulamento Municipal 

 

 

 



 

 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta de protocolo de colaboração a celebrar 

com os doze agrupamentos de escolas do concelho, Instituições Particulares de Solidariedade Social 

(IPSS), Associações e Juntas de Freguesia, para promoção e implementação das Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC’s), para o ano letivo de 2016/2017 – Protocolo de Colaboração – 

Minuta 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou e deliberou submeter o regulamento do programa de 

Atribuição de Bolsas de Estudo e de Mérito, a competente aprovação da Assembleia Municipal – 

Regulamento Municipal 

 

No âmbito das Comemorações do Mês do Idoso, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 

transferência de verba para a entidade parceira responsável pela implementação do programa de 

atividades, bem como a cedência de apoios não financeiros, técnicos e logísticos necessários à 

realização das atividades previstas – Comemorações do Mês do Idoso – Transferência de Ver ba  

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou atribuir o apoio económico requerido por um munícipe, 

solicitado ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal - Fundo de Coesão Social Municipal – 

Apoio 

 

No âmbito da realização da 27ª Edição do Festival Internacional de Banda Desenhada (BD’ 2016), foi 

pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o respetivo programa e orçamento – BD’ 2016 – 

Programa e Orçamento 

 

 


