
 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 1 DE FEVEREIRO DE 20 17 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a alteração à licença de loteamento titulada pelo 

alvará 03/83, findo o período de discussão pública – Alteração a Licença de Loteamento 

 

No âmbito do Fundo de Coesão Social Municipal, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 

concessão de dois apoios económicos, requeridos por dois munícipes - Fundo de Coesão Social 

Municipal - Apoios Económicos 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter à Assembleia Municipal, para competente 

autorização, a composição do júri do procedimento de recrutamento para provimento de cargo de 

direção intermédia de 3º grau, de chefe do Gabinete de Desporto – Procedimento Concursal – 

Composição do Júri 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter à Assembleia Municipal, o Regulamento 

Municipal de Apoio à Realização de Obras – Reabilita Plus, decorrido o prazo de consulta pública – 

Regulamento Municipal – Reabilita Plus – Após Consu lta Pública 

 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a candidatura ao Programa Reabilita +, efetuada pela 

administração de condomínio de um prédio sito na freguesia das Águas Livres, bem como a atribuição 

de comparticipação financeira - Programa Reabilita + - Comparticipação 

 

 

 



 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado ratificar o despacho emanado pela Presidente da 

Câmara, através do qual autorizou a atribuição de comparticipação financeira ao Damaia Ginásio 

Clube e referente a obras de conservação e manutenção nas novas instalações da sede do referido 

clube – Comparticipação Financeira – Ratificação 

 

No âmbito do procedimento de ajuste direto para a prestação de serviços de assistência técnica aos 

sinais luminosos automáticos de trânsito (SLAT) do Município da Amadora, foi pela Câmara Municipal 

ratificado o despacho exarado pela Presidente da Câmara, através do qual aprovou o projeto de 

decisão final e de adjudicação, bem como a minuta do contrato a celebrar com a entidade adjudicatária 

– Procedimento Concursal – Adjudicação e Minuta do Co ntrato – Ratificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou ratificar o despacho proferido pela Presidente da Câmara, 

através do qual aprovou o relatório final, a adjudicação e a notificação à entidade adjudicatária para 

prestação de caução, no âmbito do procedimento ao abrigo do acordo quadro para fornecimento de 

energia elétrica para os locais de consumo do Município da Amadora, abastecidos em BTE, BTN e MT, 

por lotes, para um período de 24 meses seleção de fornecedores de energia elétrica em regime de 

mercado livre” celebrado através da CCE-AML - Procedimento Concursal – Adjudicação - 

Ratificação 

 

 

 

 


