
 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 3 DE MAIO DE 2017 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a emissão de licença de provisória de exploração 

para um posto de abastecimento de combustíveis, sito na freguesia da Mina de Água – Licença 

Provisória de Exploração 

 

Para a promoção de uma atuação integrada entre o Município da Amadora e a comunidade 

empresarial, dinamizando desta forma uma cooperação entre as partes, que reforce a coesão e 

inclusão social do concelho, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a constituição do 

Conselho Estratégico Empresarial da Amadora (CEEA), e definidas as normas do seu funcionamento - 

Conselho Estratégico Empresarial da Amadora (CEEA) - Constituição 

 

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 relativo à alienação de bens móveis – SIMAS – Alienação de Bens Móveis - 

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), através dos quais autorizou a abertura de procedimento para o fornecimento de 

energia elétrica em baixa tensão normal, baixa tensão especial e média tensão, para o edificado dos 

SIMAS, ao abrigo de acordo-quadro e com convite a três entidades classificadas naquele, com a 

repartição dos encargos, bem como aprovou as suas peças procedimentais e nomeou o júri do referido 

procedimento, com a delegação neste das competências para todos os atos processuais inerentes – 

SIMAS – Procedimento ao abrigo de Acordo-Quadro – Abertura – Ratificação 



 

 

 

  

No contexto da regular tramitação procedimental referente ao concurso público para a requalificação 

de espaços urbanos/zonas verdes 2017/2018 – Zona Norte (Empreitada nº 3/2017) e ao concurso 

público para a unidade de saúde familiar da Reboleira – Venteira – execução de obra (empreitada nº 

15/2017), foram pela Câmara Municipal da Amadora aprovadas a não-aceitação de erros e omissões, 

apresentadas por cada um dos interessados, bem como aprovada a prorrogação do prazo para 

apresentação de propostas, por período equivalente ao tempo decorrido desde o início do aludido 

prazo até à comunicação da referida não-aceitação – Concursos Públicos – Não-aceitação de Erros 

e Omissões e Prorrogação de Prazos para Apresentação de Propostas 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar os relatórios finais e as consequentes 

adjudicações dos concursos públicos para requalificação de espaços urbanos/zonas verdes 2017/2018 

– zonas centro e sul (Empreitadas nºs 4/2017 e 8/2017) – Concursos Públicos – Adjudicações 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a constituição em propriedade horizontal de dois 

edifícios, dos quais é dona e legítima possuidora, sitos na freguesia da Encosta do Sol bem como a 

promoção das diligências necessárias até efetivo registo – Constituição de Dois Edifícios em 

Propriedade Horizontal 

 

 

 

 

 

 

 


