
 

 

 

 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas alterações aos Contratos 

Interadministrativos celebrados com as Juntas de Freguesia de Águas Livres e Venteira, no 

que se refere às competências delegadas em diversas áreas, bem como submeter à 

Assembleia Municipal nos termos e ao abrigo da alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º para a 

competente autorização das alterações aos referidos Contratos, para os efeitos previstos na 

alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos os artigos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 

sua atual redação. – Contratos Interadministrativos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou alterações aos Acordos de Execução celebrados 

e relativos à delegação de competências nas Juntas de Freguesia das Águas Livres, 

Alfragide, Encosta do Sol, Falagueira/Venda Nova, Mina de Água e Venteira, no âmbito de 

diversas áreas de gestão e manutenção. 

Foi ainda aprovado submeter os aludidos acordos à autorização da Assembleia Municipal, 

ao abrigo da alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º para os efeitos previstos na alínea k) do n.º 1 

do artigo 25.º, ambos os artigos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual 

redação. – Contratos de Execução. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado delegar na Presidente de Câmara, ao 

abrigo do n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, 

em conjugação com o n.º 1 dos artigos 44.º e 47.º da Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, com a 

faculdade de subdelegação das competências em matéria de fiscalização previstas no 

Decreto-Lei n.º 44/2005 de 23 de fevereiro, dos poderes conferidos pelo Decreto-Lei n.º 

273/2003 de 29 de outubro e das competências previstas no Decreto-Lei n.º 190/2012 de 22 

de agosto e no Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de março, no âmbito da execução do contrato. – 

Delegação de Competências. 

 

 

 



 

 

 

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

para os efeitos previstos na Portaria n.º 216/2017 de 20 de julho, a autorização para a 

atualização extraordinária requerida pela empresa que presta os serviços de limpeza em 

diversas instalações municipais, que se traduz no aumento do preço mensal da limpeza 

programada e num aditamento ao contrato. 

Foi ainda deliberado nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) do n.º1 do artigo 6.º 

da Lei n,º 8/2012 de 21 de fevereiro autorização do Órgão Deliberativo para a assunção do 

correspondente compromisso plurianual para 2018. – Prestação dos Serviços de Limpeza 

em Diversas Instalações Municipais. 

 

No âmbito do Projeto AmaSénior – Apoio Alimentar, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovado a atribuição da comparticipação financeira para as entidades parceiras (AFID, 

SFRAA e SCMA) deste projeto. - Projeto AmaSénior. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de verba para os Agrupamentos 

de Escolas Miguel Torga, Fernando Namora e Mães de Água, no âmbito da utilização dos 

pavilhões desportivos escolares. – Pavilhões Desportivos Escolares. 

 


