
 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 15 DE MARÇO DE 2017 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora, aprovada a minuta do contrato-programa, a celebrar com a 

Amadora Inovation, E.M., Unipessoal Lda., e a sua submissão à Assembleia Municipal, para 

competente autorização – Contrato-Programa  

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar o ato praticado pela Presidente da Câmara, através 

do qual aprovou a minuta de contrato a celebrar com a entidade adjudicatária do concurso para 

fornecimento de energia elétrica para as instalações do Município da Amadora alimentadas em BTE, 

BTN e MT, ao abrigo do acordo quadro da CCE-AML – Minuta de Contrato – Ratificação 

 

Para a prestação de apoio social a grupos vulneráveis da população, nomeadamente no que respeita 

aos sem-abrigo e toxicodependentes/alcoólicos, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 

minuta de protocolo de colaboração, a celebrar com a entidade parceira –Protocolo de Colaboração - 

Minuta 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de protocolo de colaboração, a celebrar como 

Conselho Português para os Refugiados, no âmbito do Plano de Acolhimento e Integração de 

Refugiados - Protocolo de Colaboração - Minuta 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar a realização da 32ª Edição do Torneio 

“Cidade da Amadora em Atletismo”, bem como foram aprovadas as minutas dos contratos-programa a 

celebrar com as entidades parceiras deste evento – Contratos-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo - Minutas 

  



 

 

 

 

Ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 

concessão de apoios económicos, requeridos por três munícipes - Fundo de Coesão Social 

Municipal - Apoios  

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar os atos praticados pelo Conselho de Administração 

dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora 

(SIMAS), através dos quais aprovou a abertura de procedimento ao abrigo do acordo quadro celebrado 

entre a ESPAP e os vários parceiros comerciais Microsoft, para licenciamento da utilização do produto 

Microsoft, as suas peças procedimentais, bem como nomeou o júri do procedimento e a respetiva 

delegação de competências neste, para todos os atos processuais inerentes – SIMAS – Abertura de 

Procedimento ao abrigo de Acordo Quadro - Ratificaç ão 

 

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) e 

relativo à alienação de bens móveis, que se encontravam obsoletos e amortizados – SIMAS – 

Alienação de Bens – Ratificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de concurso público para a aquisição de serviços 

de Manutenção Preventiva e Reparativa de Fontes Ornamentais e suas Componentes, Limpeza de 

Lagos e Órgão Hidráulico, as suas peças procedimentais, bem como designou o júri e delegou neste 

as competências para a realização da audiência prévia dos concorrentes e prestação de 

esclarecimentos – Concurso Público – Abertura 

 

No âmbito do concurso público para Sinalização Horizontal 2017/2018 – Aquisição e Instalação na 

Zona Sul (Empreitada nº 37/2016), foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta de 

contrato, a celebrar com a entidade adjudicatária – Concurso Público – Minuta de Contrato 

 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a abertura de concurso público para a Unidade de 

Saúde Familiar da Reboleira (Venteira) – Execução da Obra de Construção (Empreitada nº 15/2017), 

as respetivas peças, bem como foi designado o júri e neste delegado as competências previstas no 

CCP e nomeado o coordenador de segurança em obra – Concurso Público – Abertura 

 

A Câmara Municipal da Amadora indeferiu os pedidos de indemnização requeridos por dois munícipes 

e referentes a danos nas suas viaturas – Pedidos de Indemnização – Indeferimento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou, ao abrigo do Programa Municipal de Apoio à Realização de 

Obras – Reabilita +, a candidatura apresentada pela administração de condomínio, de um prédio sito 

na freguesia da Mina de Água e a atribuição de competente comparticipação financeira – Reabilita + 

 

No âmbito do concurso público para Fornecimento de Duas Viaturas de Remoção de Casco de Vidro, 

foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o relatório final e adjudicado o presente 

procedimento, bem como a minuta de contrato a celebrar com a entidade adjudicatária – Concurso 

Público – Adjudicação e Minuta de Contrato 


