
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 10 DE JANEIRO DE 2018 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o despacho proferido pela Presidente da 

Câmara a 21 de dezembro do ano transato, através do qual autorizou a 11.ª modificação, 

relativa às Grandes Opções do Plano, PPI (Plano Plurianual de Investimentos), PAM (Plano 

de Atividades Municipais) e Orçamento da Despesa referente ao ano de 2017. - 11.ª 

Modificação – Ratificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou submeter a discussão pública, ao abrigo do n.º 2 

do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro, o pedido de alteração do licenciamento relativo 

à operação de loteamento titulada pelo Alvará de Loteamento n.º 10/88 e incidente sobre o 

Lote 52 requerida por Nuno Miguel Azinheiro Belo. - Alteração do Licenciamento da 

Operação de Loteamento – Discussão Pública. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a redução da garantia bancária requerida 

pela Invesfundo II Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, no âmbito do Alvará de 

Loteamento n.º 9/00 e relativa ao Processo n.º 32-PL/96. - Redução de Garantia Bancária. 

 

No âmbito da XIX Mostra de Teatro das Escolas, foi pela Câmara Municipal da Amadora 

aprovada a descentralização de uma verba para os estabelecimentos intervenientes na 

iniciativa em causa. - XIX Mostra de Teatro das Escolas. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a constituição de fundos de maneio para o 

ano de 2018, a atribuir a serviços municipais para fazer face ao pagamento de despesas 

urgentes e inadiáveis. – Fundos de Maneio. 

 

 

 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório Final relativo ao Procedimento com 

Convite ao Abrigo do “Acordo-Quadro para Licenciamento de Software e Serviços Conexos” 

(AQ-LS), celebrado pela ESPAP, IP (4 Lotes), bem como a adjudicação do referido 

procedimento ao adjudicatário. - Procedimento com Convite ao Abrigo do “Acordo-

Quadro para Licenciamento de Software e Serviços Conexos” (AQ-LS), celebrado pela 

ESPAP, IP – Adjudicação. 

 

No âmbito do Procedimento Concursal para a Aquisição do Fornecimento de Sacos 

Plásticos Descartáveis para Contentores Semienterrados, foi pela Câmara Municipal da 

Amadora aprovado o Relatório Final, adjudicado o procedimento em causa e aprovada a 

respetiva minuta do contrato. - Procedimento Concursal para a Aquisição do 

Fornecimento de Sacos Plásticos Descartáveis para Contentores Semienterrados – 

Adjudicação – Minuta de Contrato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório Final referente ao Procedimento de 

Concurso Público para a Prestação de Serviços de Impressão do Boletim Municipal, 

adjudicou a aludida prestação de serviços e aprovou a minuta do contrato. - Procedimento 

de Concurso Público para a Prestação de Serviços de Impressão do Boletim 

Municipal – Adjudicação – Minuta de Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do Protocolo de Colaboração a 

celebrar entre o Município da Amadora e a LPDA – Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, 

permitindo a colaboração na esterilização de animais pertencentes ao Município da 

Amadora e animais pertencentes a pessoas desfavorecidas, bem como o tratamento de 

animais recolhidos pelo CROAMA, gravemente feridos e a esterilização de animais no 

âmbito do programa CED/RED. – Protocolo de Colaboração. 

 

 


