
 
Câmara Municipal da Amadora 

 

 
REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 29 DE JANEIRO DE 2014 

 
RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 
 
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) e relativos à 1ª alteração orçamental de 2014 (PPI, Orçamento das Despesas 
Correntes e de Capital) – Ratificação. 
 
Ao abrigo do disposto nos nº 4, 5 e 11 do artigo 73º da Lei nº 83-C/2013 de 31 de dezembro, que 
aprovou a Lei do Orçamento de Estado para 2014, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado 
conceder parecer genérico favorável à celebração ou renovação, pelo Município da Amadora, de contratos 
de aquisição de serviços no ano de 2014, nos casos de contratos celebrados ou renovados ao abrigo do 
disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 20º, e nos contratos de aquisição de serviços celebrados ou 
renovados ao abrigo do disposto nos artigos 24º e 27º, todos do Código dos Contratos Públicos. 
No âmbito da concessão do referido parecer, foi ainda aprovado atribuir competência ao departamento 
Financeiro para verificação dos respetivos requisitos, devendo a lista de contratos de aquisição de 
serviços celebrados ou renovados ao abrigo do parecer genérico, ser comunicado ao Executivo Municipal 
até ao dia 30 de janeiro de 2015 – Parecer Genérico Favorável. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aceitar as doações, por parte dos artistas que 
realizaram exposições na Galeria Municipal Artur Bual e Casa Roque Gameiro, no ano de 2013 – Doação 
de Obras de Arte. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a constituição de uma comissão municipal e de um 
grupo de trabalho, no âmbito das comemorações do XL Aniversário do 25 de abril, para implementação 
das comemorações desta data - Comissão Municipal e Grupo de Trabalho – Comemorações do XL 
Aniversario do 25 de Abril. 


