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A Câmara Municipal da Amadora aprovou a ratificação do ato proferido pela Vereadora Carla Tavares, 

através do qual autorizou a 3.ª Modificação ao Orçamento de Despesa, PPI (Plano Plurianual de 

Investimentos) e PAM (Plano de Atividades Municipais). – Grandes Opções do Plano (Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento de Despesa. 

 

No âmbito dos Protocolos de Colaboração aprovados entre a Autarquia e Instituições Particulares de 

Solidariedade Social do Município com equipamentos sociais em construção, foi pela Câmara Municipal 

da Amadora aprovado uma transferência de verba para o CEBESA (Centro de Bem Estar Social da 

Amadora), a qual se destina à construção de um equipamento, que permitirá dar resposta social de 

Creche com capacidade para 66 crianças em Vila Chã, na freguesia da Mina. – Programa de Apoio à 

Construção de Equipamentos Sociais. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura do Concurso Público para a empreitada da “Escola 

EB1/JI Moinhos da Funcheira (ex.Mina 9) para a Execução de Obras de Beneficiação, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, bem como autorizou a respetiva 

despesa, bem como o Programa de Concurso Público e o Caderno de Encargos do aludido procedimento. 

Foi também aprovado a composição do Júri que conduzirá a realização das operações inerentes ao 

aludido procedimento, e delegar no júri as competências previstas no n.º 2 e 3 do artigo 50.º, no n.º 5 

do artigo 61.º, n.º 4 do artigo 64.º e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º, todos do Código dos Contratos 

Públicos. 

Foi ainda aprovado a nomeação do Coordenador de Segurança em Obra, no âmbito do aludido 

procedimento concursal. - Concurso Público para a empreitada da “Escola EB1/JI Moinhos da 

Funcheira (ex. Mina 9) para a Execução de Obras de Beneficiação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura do Concurso Público para a empreitada 

“Escola EB1/JI Águas Livres (ex-Damaia 2) para a Execução de Obras de Beneficiação das Cozinhas, ao 

abrigo do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, bem como autorizou a 

respetiva despesa, bem como o Programa de Concurso Público e o Caderno de Encargos do aludido 

procedimento. 

Foi também aprovado a composição do Júri que conduzirá a realização das operações inerentes ao 

aludido procedimento, e delegar no júri as competências previstas no n.º 2 e 3 do artigo 50.º, no n.º 5 

do artigo 61.º, n.º 4 do artigo 64.º e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º, todos do Código dos Contratos 

Públicos. 

Foi ainda aprovado a nomeação do Coordenador de Segurança em Obra, no âmbito do aludido 

procedimento concursal. - Concurso Público para a empreitada “Escola EB1/JI Águas Livres (ex-

Damaia 2) para a Execução de Obras de Beneficiação das Cozinhas. 
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No âmbito do Concurso Público Internacional para Fornecimento de Sacos de Plástico Descartáveis para 

Contentores Semi-Enterrados, a Câmara Municipal da Amadora aprovou o Relatório Final, a decisão de 

adjudicação, bem como a minuta do contrato do aludido procedimento concursal. - Concurso Público  

Internacional para Fornecimento de Sacos de Plástico Descartáveis para Contentores Semi-

Enterrados – Adjudicação – Minuta do Contrato. 

 

 


