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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado conceder parecer genérico favorável à celebração ou 

renovação de contratos de aquisição de serviços, após 31 de Agosto de 2011, para os efeitos previstos 

nos n.ºs 2 e 4 da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, para os efeitos do previsto nos n.ºs 2 e 4 da 

Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro. 

Foi ainda aprovado pela Câmara Municipal da Amadora conceder parecer genérico favorável aos 

contratos de aquisição de serviços celebrados ou renovados até 1 de Agosto de 2011, nos termos do 

disposto nos n.ºs 2 e 4 do aludido diploma legal, assegurando a redução remuneratória prevista nos 

artigos 19.º e 22.º da LOE e no artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de Março. – Parecer 

Genérico Favorável. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou ratificar os pareceres prévios vinculativos emitidos pelo 

Presidente, relativos à celebração dos contratos de aquisição de serviços urgentes, nos termos e ao 

abrigo do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção, conjugado 

com os n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 22.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro. – Pareceres Prévios 

Vinculativos – Ratificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado ratificar o parecer prévio vinculativo emitido pelo 

Presidente, relativo à celebração dos contratos de aquisição de serviços, nos termos e ao abrigo do n.º 3 

do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção conjugado com os n.ºs 2, 

3 e 4 do artigo 22.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro. Foi ainda aprovado ratificar o despacho 

proferido pelo Presidente datado de 17.08.11 relativo à aprovação do Relatório Final do Júri e 

autorização da adjudicação, bem como a aprovação da respectiva minuta do contrato, relativa ao 

Concurso Público para a “Implementação de Infra-Estruturas de Acesso Wireless nas Escolas Básicas do 

1.º Ciclo – Projecto E – Escolinhas”. – Parecer Vinculativo – Despacho – Ratificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a ratificação da celebração do contrato entre o Município da 

Amadora e a Lisgráfica, S.A. no âmbito do Concurso Público para a Prestação de Serviços de Impressão 

do Boletim Municipal “Amadora Sempre em Movimento”, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro. – Contrato – Ratificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado ratificar o despacho proferido pela Vereadora Carla 

Tavares, no qual autorizou a prorrogação do prazo por 60 dias sem direito a revisão de preços, no 

âmbito da Empreitada para a Reabilitação e Conservação do Edifício Municipal sito na Avenida D. José I, 

n.º 65.º, na freguesia da Reboleira, bem como a ratificação do despacho proferido pelo Presidente, no 

qual autorizou a minuta do 2.º Aditamento ao Contrato, no âmbito da referida empreitada. – 

Despachos – Ratificação. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a ratificação do acto proferido pela Vice-Presidente, 

através do qual aprovou o Plano de Segurança e Saúde em Obra, respeitante à empreitada denominada 

“Caminhos – Execução de Obras de Qualificação Urbanística e Paisagística”. – Ratificação de Acto. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a ratificação do acto proferido pela Vice-Presidente e relativo à 

aprovação do Plano de Segurança em Obra, referente à empreitada denominada “Porta de Monsanto – 

Execução de Obra de Qualificação Urbanística e Paisagística”. – Ratificação de Acto. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a ratificação do acto proferido pela Vice-Presidente 

relativo à aprovação do Plano de Segurança e Saúde em Obra, relativo à empreitada, denominada 

“Construir uma Centralidade – Mães D`Água – Execução de Obras de Requalificação da Rua Mães 

D`Água. – Ratificação de Acto. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a ratificação do acto proferido pela Vice-Presidente e relativo à 

aprovação do Plano de Segurança e Saúde em Obra, respeitante à empreitada denominada” Construir 

uma Centralidade na Praça das Minas para a Execução de Obras de Qualificação Urbanística e 

Paisagística”. – Ratificação de Acto. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alteração da repartição de encargos, bem como a 

minuta de adenda ao contrato inicialmente celebrado e no âmbito do Concurso Público para a 

Empreitada de “Execução/Beneficiação da Rede de Iluminação Pública em Diversos Arruamentos na 

Zona Norte do Concelho nos anos de 2010 a 2013. – Repartição de Encargos – Adenda ao Contrato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a alteração da repartição de encargos, bem como a minuta de 

adenda ao contrato inicialmente celebrado e no âmbito do Concurso Público para a Empreitada de 

“Execução/Beneficiação da Rede de Iluminação Pública em Diversos Arruamentos na Zona Sul nos anos 

de 2010 a 2013. – Repartição de Encargos – Adenda ao Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a prorrogação do prazo de vigência do contrato para 

Fornecimento Diário de Refeições nas Escolas do Ensino Básico 1.º Ciclo e do Pré-escolar, para o ano 

lectivo 2011/2012, no âmbito do Concurso Público Internacional para Fornecimento Diário de Refeições 

nas Escolas do Ensino Básico 1.º Ciclo e do Pré-escolar. – Contrato – Prorrogação de Prazo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou atribuir a cada elemento do Júri da 14.ª Edição do Prémio 

Literário Orlando Gonçalves, o montante de 1500,00€ (mil e quinhentos euros). – 14.ª Edição do 

Prémio Literário Orlando Gonçalves. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a ratificação do despacho proferido pelo Presidente relativo à 

aprovação da minuta do contrato referente ao Concurso Público para a Empreitada “Porta de Monsanto 
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 – Execução da Obra de Qualificação Urbanística e Paisagística”. – Minuta do Contrato – Ratificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alteração da designação do titular responsável pelo 

Fundo de Maneio afecto à DEV. – Fundo de Maneio – Alteração de Titular. 


