
 

 

 

 

 

 

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 26 DE NOVEMB RO DE 2014 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

No âmbito do concurso público urgente de aquisição de serviços de manutenção de zonas verdes 

no concelho da Amadora, foram ratificados pela Câmara Municipal da Amadora os atos praticados 

pela Presidente da Câmara e através dos quais declarou a invalidade das decisões de exclusão 

de propostas e das posteriores decisões de adjudicação, revogou as decisões de adjudicação e 

respetivos contratos celebrados, bem como aprovou as minutas de acordos revogatórios parciais 

a serem celebrados, no âmbito dos atos anteriores – Procedimento Concursal - Ratificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a abertura de procedimento para fornecimento 

de energia elétrica para as instalações do Município da Amadora, alimentadas em BTE, BTN e 

MT, ao abrigo do Acordo Quadro para seleção de fornecedores de energia elétrica em regime de 

mercado livre, da CCE-AML, bem como aprovou o convite e respetivo caderno de encargos, a 

composição do júri e a delegação neste das competências para a realização de audiência prévia 

dos concorrentes e para a prestação de esclarecimentos – Procedimento Concursal - Abertura 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado ratificar os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS), através dos quais aprovou a abertura de concurso público para a 

empreitada destinada à remodelação/ampliação de redes domésticas e unitárias, no concelho da 

Amadora, para o ano de 2015, as peças do procedimento, a designação do júri e a delegação 

neste das competências para todos os atos processuais, bem como nomeou a coordenadora de 

segurança em fase de projeto – SIMAS – Procedimento Concursal – Ratificação 



 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a alienação, mediante retoma, de 7158 

contadores volumétricos em fim de vida e já totalmente amortizados, no âmbito do procedimento 

para aquisição de 4000 contadores volumétricos, a realizar pelos Serviços Intermunicipalizados de 

Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS) – SIMAS – Ratificação 

 

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

prestação de serviços de assistência técnica e manutenção aos sistemas luminosos automáticos 

de trânsito (SLAT) do concelho da Amadora, bem como a sua consequente adjudicação – 

Procedimento Concursal – Adjudicação 

 

Por forma a prevenir a deposição de embalagens de medicamentos nos contentores de resíduos 

sólidos urbanos e descarga nas águas residuais domésticas, foi pela Câmara Municipal da 

Amadora aprovada a celebração de um protocolo de colaboração com a Valormed – Sociedade 

Gestora de Resíduos de Embalagens e Medicamentos, Lda, para fomentar a sua entrega nas 

farmácias, dando-lhes assim o encaminhamento adequado – Protocolo de Colaboração com a 

Valormed – Sociedade Festora de Resíduos de Embalag ens e Medicamentos, Lda. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a celebração de um protocolo de colaboração com a 

Cáritas Diocesiana de Lisboa, para a angariação de roupa, através da deposição desta nos 

contentores a serem distribuídos pela Cidade – Protocolo de Colaboração com a Cáritas 

Diocesiana de Lisboa 

 

No contexto do concurso público para requalificação de espaços urbanos/zonas verdes – 

2014/2015/2016 – Zona Centro (Empreitada nº 30/2014), foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovada a minuta de contrato a celebrar com a entidade adjudicatária – Procedimento 

Concursal – Minuta de Contrato 


