
 

 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 2 DE MARÇO DE 2016 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 2ª Modificação às Grandes Opções do Plano 

(Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e Orçamento Ordinário de 

2016 - Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Invest imentos e Plano de Atividades 

Municipais) e Orçamento Ordinário de 2016 – 2ª Modi ficação 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou submeter à Assembleia Municipal, a 2ª Modificação às 

Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais) e 

Orçamento Ordinário de 2016 – Anos Seguintes, para competente aprovação - Grandes Opções 

do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano  de Atividades Municipais) e 

Orçamento Ordinário de 2016 - Anos Seguintes - 2ª M odificação 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar a abertura de concurso público para 

Rede Pública de Iluminação – Execução de Obras de Extensão da Rede em diversos Locais 

(Empreitada nº 5/2016), as respetivas peças concursais e delegar competências no júri do aludido 

procedimento, bem como nomear a coordenadora de segurança em obra – Procedimento 

Concursal – Abertura 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura do concurso público para Execução das 

Obras de Requalificação do Edifício Escolar EB1/JI Brandoa (ex-Brandoa 2) (Empreitada nº 

7/2016), as peças do procedimento, a delegação de competências no júri, bem como nomeou o 

coordenador de segurança em obra - Procedimento Concursal – Abertura 



 

 

 

 

No contexto do concurso público para o Parque Urbano do Neudel em Substituição do Promotor – 

Execução das Obras (Empreitada nº 49/2015), foi pela Câmara Municipal aprovada a não-

aceitação de erros e omissões, apresentados por alguns dos interessados e prorrogado o prazo 

para apresentação de propostas, por período de tempo equivalente ao tempo decorrido desde o 

início daquele prazo, até à publicitação da decisão da não-aceitação supra referida – 

Procedimento Concursal – Não-aceitação de Erros e O missões  

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora indeferidos os pedidos de indemnização requeridos 

por dois munícipes, por danos causados nas respetivas viaturas – Pedidos de Indemnização – 

Indeferimento 

 

Ao abrigo do Programa Reabilita +, foi pela Câmara Municipal aprovada a candidatura 

apresentada pela administradora de condomínio de um prédio, sito na freguesia das Águas Livres 

e consequente atribuição de comparticipação - Reabilita + - Comparticipação 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou, no âmbito da realização da 31ª Edição do Torneio 

Cidade da Amadora em Atletismo, as minutas dos contratos programa de desenvolvimento 

desportivo, a celebrar com as entidades organizadoras do aludido torneio, bem como a atribuição 

de verba e a cedência de apoios técnicos e logísticos - 31ª Edição do Torneio Cidade da 

Amadora em Atletismo  

 

Ao abrigo do Fundo de Coesão Social Municipal, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada 

a atribuição de apoio económico a um munícipe - Fundo de Coesão Social Municipal  

 

 

 


