
 

 

 

 

 

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 31 DE AGOSTO  DE 2016 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora ratificado o despacho proferido pela Presidente da Câmara e 

através do qual aprovou o relatório final e autorizou a adjudicação do procedimento por concurso público, 

com publicação no JOUE, para fornecimento de refeições escolares nas escolas do ensino básico do 1º 

ciclo e pré-escolar – Concurso Público – Adjudicação - Ratificação 

 

No âmbito do concurso público para a empreitada designada por “Parque Desportivo e Cultural da Boba”, foi 

pela Câmara Municipal da Amadora ratificado, o despacho proferido pela Presidente da Câmara e pelo qual 

aprovou a minuta de contrato a celebrar com a entidade adjudicatária – Concurso Público – Minuta de 

Contrato – Ratificação 

 

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

Câmara Municipal e pelo qual autorizou a abertura de dois concursos públicos, designados respetivamente 

por “Reperfilamento da Av. De Ceuta – Execução da Obra” e “Reperfilamento da Rua D. João V – 2ª Fase – 

Execução da Obra” (Empreitadas nºs 26/2016 e 28/2016), bem como aprovou as suas peças, a constituição 

dos júris e nomeou o coordenador de segurança em obra – Concursos Públicos – Abertura – Ratificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou, ao abrigo do Programa AmaSénior Viva +, a transferência de 

verba, para as instituições parceiras do aludido programa - Programa AmaSénior Viva + - Transferência 

de Verbas 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora, aprovada a transferência de verba para o Agrupamento de Escolas 

Dr. Azevedo Neves, para apoiar a realização da cerimónia de receção à comunidade educativa – 

Transferência de Verba 

 



 

 

 

 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar as minutas de acordos de colaboração, a celebrar com 

o Ministério da Educação, para a Requalificação e Melhoria da Eficiência Energética dos Estabelecimentos 

de Educação e Ensino do Município e relativos a quatro estabelecimentos de ensino – Protocolos de 

Colaboração – Minutas 

 

No âmbito do procedimento para a Prestação de Serviços Combinados de Vigilância e Segurança Humana 

e de Ligação à Central de Receção e Monitorização de Alarmes em Diversas Instalações Municipais 

(AQ_VS_2014 – Vigilância e Segurança), foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta de 

contrato a celebrar com a entidade adjudicatária – Concurso Público – Minuta de Contrato 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a substituição do coordenador de segurança em obra, referente 

ao concurso limitado por prévia qualificação para “Videovigilância – Execução de Infraestruturas de Fibra 

Ótica – Empreitada nº 27/2015” – Concurso Público – Substituição de Coordenador de S egurança em 

Obra 

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora, ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal, aprovadas as 

atribuições de apoios económicos, requeridos por quatro munícipes – Fundo de Coesão Social Municipal 

– Apoios Económicos 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de Acordo de Parceria, a celebrar com a S.P.D.A.D – 

Sociedade Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto, Lda. (Decathlon), no âmbito da dinamização 

da prática desportiva – Acordo de Parceria – Minuta 

 

Para a promoção da responsabilidade social, por parte das empresas com sede no Município, foi pela 

Câmara Municipal da Amadora aprovado o início de procedimento administrativo referente ao projeto de 

Regulamento do Programa Empresa Solidária – Projeto de Regulamento – Início de Procedimento 

 



 

 

 

 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o pagamento da 2ª tranche, às entidades parceiras do 

programa Férias na Cidade Sub 15 – 2016 - Férias na Cidade Sub 15 – 2016 – Apoio 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a realização da VII Feira D’Arte Contemporânea da 

Amadora 2016, bem como apoiar financeiramente a entidade responsável pela organização desta iniciativa 

- VII Feira D’Arte Contemporânea da Amadora 2016 – Ap oio  

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou aplicar as premissas propostas pelos serviços competentes desta 

Edilidade e referentes à aplicação do artigo 35º da Lei do Orçamento de Estado para 2016, no que respeita 

aos contratos de prestação de serviços - Artigo 35º da Lei do Orçamento de Estado para 2016 – 

Premissas de Aplicabilidade 

 

 

 

 

 

 


