
 

 

 

 

 

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 31 DE MAIO DE 2017 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o despacho proferido pela Presidente da Câmara e pelo qual 

aprovou a minuta de aditamento ao contrato de prestação de serviços de limpeza , a celebrar com a 

entidade cocontratante – Contrato de Prestação de Serviços – Minuta de Aditamento - Ratificação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora ratificado o despacho proferido pela Presidente da Câmara e 

através do qual aprovou a minuta de contrato programa de desenvolvimento desportivo, a celebrar com o 

Clube Desportivo do Agrupamento de Escolas Amadora Oeste, bem como autorizou a atribuição de apoio 

financeiro, para a realização do Festival de Fitness, de Ginástica e de Danças 2017 e Encontro de Classes 

de Formação – Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Ratificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar a deliberação emanada pelo Conselho de Administração 

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

através da qual aprovou a abertura de concurso público para a prestação de serviços, destinada a seguros 

não vida, as respetivas peças concursais, bem como aprovou a composição do júri e a celebração de 

contrato escrito – SIMAS – Concurso Público – Abertura - 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) e 

através dos quais adjudicou o concurso público com publicidade internacional para prestação de serviços de 

manutenção dos espaços verdes das instalações dos SIMAS nos concelhos de Oeiras e Amadora – Anos 

2017 a 2020 e o concurso público para a empreitada de obras públicas, destinada à remodelação/instalação 

do coletor unitário na Rua da Paiã e Rua Dr. Abel Varzim, freguesia da Encosta do Sol, concelho da 

Amadora, bem como aprovou a celebração dos respetivos contratos escritos – SIMAS – Concursos 

Públicos – Adjudicação – 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), pela 

qual aprovou a alteração ao tarifário dos serviços domiciliários complementares para o ano de 2017 – 

SIMAS - Tarifário dos Serviços Domiciliários Complementares 2017 – Alteração – Ratificação 

 

No âmbito dos concursos públicos para Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2017/2018 – 

Zona Sul (Empreitada nº 5/2017), Requalificação de Pavimentos 2017/2018, Zonas Norte e Centro 

(Empreitadas nºs 6/2017 e 7/2017), foram pela Câmara Municipal aprovados os respetivos relatórios finais e 

suas consequentes adjudicações – Concurso Públicos - Adjudicação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o relatório final e a adjudicação do concurso público para 

a prestação de serviços de controlo de pragas urbanas no concelho da Amadora, bem como a minuta de 

contrato a celebrar com a entidade adjudicatária – Concurso Público - Adjudicação 

 

Para a criação do Campo-Escola de Arqueologia, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o 

aditamento ao protocolo de colaboração celebrado com a faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa – Protocolo de Colaboração – Aditamento 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a resolução do protocolo de colaboração celebrado com 

a Associação de Arqueologia e Proteção do Património da Amadora (ARQA) – Protocolo de Colaboração 

– Resolução         

 

No âmbito da candidatura apresentada ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 

(POAPMC), que se consubstancia no suporte a operações que visem apoiar o fornecimento de géneros 

alimentícios às pessoas mais carenciadas, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a atribuição de 

apoio económico à entidade gestora do aludido Programa - Programa Operacional de Apoio às Pessoas 

Mais Carenciadas (POAPMC) – Apoio Económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 


