
 

 

 

 
REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 25 DE MAIO DE 2016 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

No âmbito do Concurso Público para a empreitada designada por EB1/JI Brandoa (Ex-

Brandoa 2) - Execução das Obras de Requalificação do Edifício Escolar, foi pela câmara 

municipal da amadora aprovado o Relatório Final elaborado pelo júri do mencionado 

procedimento concursal, e adjudicado o respetivo procedimento. 

Foi ainda aprovado que em caso de ocorrência de algumas situações de caducidade de 

adjudicação previstas no Código dos Contratos Públicos, a adjudicação em causa se 

processe à proposta ordenada em lugar subsequente(s), nos termos e ao abrigo do n.º 3 do 

artigo 86.º, 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 do artigo 93.º e n.º 2 do artigo 105.º todos do 

mencionado Código. - Concurso Público para a Empreitada Designada por EB1/JI 

Brandoa - Execução das Obras de Requalificação do Edifício Escolar – Adjudicação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta do Contrato - Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município da Amadora e o Clube Desportivo 

do Agrupamento de Escolas Amadora Oeste, no âmbito da realização do Festival de 

Ginástica, Fitness e Danças 2016 e do Encontro de Classes de Formação – Competições 

Nacionais de Ginástica, e atribuir uma verba para o referido clube para a realização do 

evento em causa. 

Foi também aprovado ceder os apoios não financeiros, técnicos e logísticos, necessários à 

realização do mencionado Festival. – Contrato - Programa – Minuta. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Contrato - Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município da Amadora e a Associação 

Amavita Foot, no âmbito do Euro Jovem 2016, e atribuir uma verba para a associação em 

causa. 

Foi ainda aprovado ceder os apoios não financeiros, técnicos e logísticos necessários à 

realização da iniciativa em causa. – Contrato - Programa – Minuta. 

 



 

 

 

Relativamente ao Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a dois residentes do 

Município, em situação de comprovada carência económica. - Regulamento Municipal do 

Fundo de Coesão Social. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi designada a responsável pelo fundo de maneio da 

Divisão de Equipamentos Mecânicos. – Fundo de Maneio. 

 

Relativamente ao Concurso Público para a Empreitada designada por Rede Pública de 

Iluminação – Execução de Obras de Extensão da Rede em Diversos Locais, foi pela 

Câmara Municipal da Amadora aprovado o Relatório Final elaborado pelo júri do 

procedimento em causa e adjudicado o referido procedimento, bem como e em caso de 

ocorrência de algumas situações de caducidade de adjudicação previstas no Código dos 

Contratos Públicos, a adjudicação em causa se processe à proposta ordenada em lugar 

subsequente(s), nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 

2 do artigo 93.º e n.º 2 do artigo 105.º todos do mencionado Código. - Concurso Público 

para a Empreitada Designada por Rede Pública de Iluminação – Execução de Obras 

de Extensão da Rede em Diversos Locais – Adjudicação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado submeter, nos termos e para os efeitos 

do n.º 7 do artigo 123.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 

à Assembleia Municipal, a proposta de alteração simplificada ao PDM, consubstanciada 

numa alteração parcial da via L5 da Rede Municipal Principal Projetada. – PDM – Alteração 

Simplificada. 

 


