
 

 

 

 
REUNIÃO PÚBLICA DE CÂMARA DE 26 DE ABRIL DE 2017 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o aditamento ao acordo de execução 

celebrado com a junta de freguesia da Venteira, relativo à gestão e manutenção dos 

espaços verdes e submeter à Assembleia Municipal, nos termos e ao abrigo da alínea m) do 

nº 1 do artigo 33º, para competente autorização, o supramencionado aditamento, para os 

efeitos previstos na alínea k) do nº 1 do artigo 25º, ambos os normativos legais constantes 

da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação. – Acordo de Execução – 

Aditamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou, nos termos e ao abrigo da alínea cc) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, a alienação, a título 

de doação, material informático à Associação CO(op)RAÇÃO – Cooperativa de 

Solidariedade Social e à Freixe Luminoso Associação. – Alienação de Bens – Doação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas as Fichas de Procedimentos de 

Segurança elaboradas pela empresa adjudicada, no âmbito da empreitada n.º 37/2016, 

designada por “Sinalização Horizontal 2017/2018 – Aquisição e Instalação na Zona Sul”. - 

Fichas de Procedimentos de Segurança. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter à Assembleia Municipal, nos termos e 

ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 

22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, ambos os diplomas legais na sua atual 

redação, para emissão de competente autorização prévia para a assunção de 

compromissos plurianuais para os anos de 2018 e 2019, relativa à abertura do 

Procedimento Aquisitivo, por Convite no âmbito do Acordo – Quadro para o Fornecimento 

de Combustíveis Rodoviários em Postos de Abastecimento Públicos, designadamente 

Gasolina e Gasóleo em Postos Públicos de Abastecimento com Cartão Eletrónico. - 

Procedimento Aquisitivo, por Convite no Âmbito do Acordo – Quadro para o Forneci- 

 



 

 

 

mento de Combustíveis Rodoviários em Postos de Abastecimento Públicos, 

designadamente Gasolina e Gasóleo em Postos Públicos de Abastecimento com 

Cartão Eletrónico – Abertura - Assunção de Compromissos Plurianuais. 

 

 


