
 

 

 

 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARA DE 20 DE JANEIRO DE 2016 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 1.ª Modificação ao PPI (Plano Plurianual 

de Investimentos) e PAM (Plano de Atividades Municipais) e ao Orçamento da Despesa de 

2016. – Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de 

Atividades Municipais) e Orçamento de 2016 – 1.ª Modificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 1.ª Modificação às Grandes Opções ao PPI 

(Plano Plurianual de Investimentos) e PAM (Plano de Atividades Municipais) – Anos 

Seguintes, bem como submeter a aludida Modificação à aprovação da Assembleia 

Municipal. - Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de 

Atividades Municipais) – Anos Seguintes - 1.ª Modificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alteração ao Sistema de Controlo 

Interno, com a retificação da redação dos Pontos 1.4. e 1.5. dos procedimentos para 

controlo dos bens móveis inventariados do Capítulo XIV da Gestão e Controlo dos Bens do 

Activo Imobilizado, bem como dar conhecimento da aludida alteração à Assembleia 

Municipal. - Sistema de Controlo Interno – Alteração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou solicitar à Assembleia Municipal a emissão de 

autorização prévia genérica para a assunção de compromissos plurianuais durante o ano de 

2016, para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e no artigo 12.º 

do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, ambos os diplomas na sua atual redação, nas 

situações que resultem de projetos e/ou ações constantes das Grandes Opções do Plano 

para o ano de 2016, bem como a delegação, nos termos do vertido nos artigos 44.º e 47.º 

do Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, que aprovou o Novo Código de Procedimento 

Administrativo e n.º 3 do artigo 6.º da LCPA, na sua atual redação, da sua competência para 

autorização prévia na Presidente de Câmara, nas situações em que o valor do compromisso  

 



 

 

 

anual seja de valor inferior a €99.759,58 e que se reportem a ações dotadas ao nível do 

orçamento para 2016. 

Foi ainda deliberado dar conhecimento à Assembleia Municipal, de todos os compromissos 

plurianuais que venham a ser assumidos durante o ano de 2016, no âmbito da delegação de 

competências supramencionada, na primeira sessão ordinária a realizar no ano de 2017. - 

Assunção de Compromissos Plurianuais. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alienação de equipamento informático a 

título gratuito e definitivo ao Município do Tarrafal. – Alienação de Equipamento. 

 

 

 

 


