
 

 

 

 
REUNIÃO PÚBLICA DE CÂMARA DE 29 DE AGOSTO DE 2018 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal Amadora foi ratificado o despacho da Presidente de 7 de agosto do 

ano em curso, através do qual autorizou a 7.ª Modificação, relativa às Grandes Opções do 

Plano, PAM (Plano de Atividades Municipais) e Orçamento de Despesa referente ao ano de 

2018. – 7.ª Modificação – Ratificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou, nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, o despacho da Presidente 

proferido a 31.07.18, e através do qual aprovou o relatório final elaborado pelo júri do 

procedimento com autorização da adjudicação referente ao procedimento de concurso 

público para a execução da empreitada “Percursos Pedonais Entre o Interface da Reboleira 

e o Pólo Empregador e de Formação da Zona Industrial da Venda Nova – Execução de 

Obra”, a realizar em 2018 e 2019, e aprovou a respetiva minuta do contrato e nomeou a 

Gestora do Contrato. - Procedimento de Concurso Público para a Execução da 

Empreitada “Percursos Pedonais Entre o Interface da Reboleira e o Pólo Empregador 

e de Formação da Zona Industrial da Venda Nova – Execução de Obra” – Adjudicação 

– Minuta do Contrato – Gestora do Contrato – Ratificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado, nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, o despacho proferido pela 

Presidente a 02.08.18, através do qual autorizou a reprogramação da despesa associada ao 

contrato, no âmbito do concurso público para a prestação de serviços de “Assistência 

Técnica e Manutenção dos Sistemas Luminosos de Trânsito (SLAT), do Concelho da 

Amadora”, e aprovou minuta da 1.ª adenda ao contrato. - Concurso Público para 

Prestação de Serviços de “Assistência Técnica e Manutenção dos Sistemas 

Luminosos de Trânsito (SLAT), do Concelho da Amadora” - Minuta da 1.ª Adenda ao 

Contrato – Ratificação. 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou, nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, o despacho proferido pela 

Presidente a 03.08.18, e através do qual aprovou a minuta de contrato de contrato a 

celebrar com a entidade adjudicatária do concurso público para a execução da empreitada 

designada por “Eixo Estruturante Venda Nova/Falagueira – Execução de Obra”. - Concurso 

Público para a Execução da Empreitada Designada por “Eixo Estruturante Venda 

Nova/Falagueira – Execução de Obra” – Minuta do Contrato – Ratificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora ratificou, nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, o despacho proferido a 

03.08.18 e através do qual autorizei a prorrogação do prazo para a apresentação das 

propostas até ao dia 10 (dez) do mês de setembro do ano em curso, no âmbito do Concurso 

Limitado por Prévia Qualificação para o Edifício Paços do Concelho Execução de Obras de 

Reforço Estrutural e Reabilitação. - Concurso Limitado por Prévia Qualificação para o 

Edifício Paços do Concelho Execução de Obras de Reforço Estrutural e Reabilitação - 

Prorrogação do Prazo para a Apresentação das Propostas – Ratificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou no âmbito das Comemorações do 39.º Aniversário 

do Município da Amadora, a transferência de verbas para a SFRAA – Sociedade 

Filarmónica de Apoio Social e Recreio Artístico da Amadora, Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários da Amadora e a Associação Rancho Folclórico Dançar é Viver. - 

Comemorações do 39.º Aniversário do Município da Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado, nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, o ato proferido a 2 de 

agosto do ano em curso pela Presidente, através do qual reconheceu o deferimento da 

execução da deliberação de 20 de junho de 2018, que decidiu aplicar à requerente a pena 

única de despedimento disciplinar. – Execução de Deliberação – Ratificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou, nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, o despacho da Presidente a 

27.08.18, e através do qual aprovou o relatório final elaborado pelo júri do procedimento  

com a autorização da adjudicação do procedimento com vista à apresentação de convites 

aos cocontratantes selecionados no âmbito do AQ_VS_2015, e aprovou a respetiva minuta  



 

 

 

do contrato. - Procedimento com Vista à Apresentação de Convites aos Cocontratantes 

Selecionados no Âmbito do AQ_VS_2015 – Adjudicação – Minuta de Contrato – 

Ratificação. 

 


