
 

 

 

 
REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 26 DE OUTUBRO DE 2016 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou os projetos de especialidades para a construção 

das Unidades de Saúde das Águas Livres e da Venteira. - Projetos de Especialidades. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Relatório Final e adjudicou o concurso 

público para a empreitada designada por Conservação e Beneficiação de Edifícios 

Municipais/Parque Escolar Municipal, bem como que em caso de ocorrência de algumas 

situações de caducidade de adjudicação previstas no Código dos Contratos Públicos, a 

adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar subsequente(s), nos termos e ao 

abrigo do n.º 3 do artigo 86.º, artigo 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 diploma legal. - Concurso Público para a Empreitada 

Designada por Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar 

Municipal - Adjudicação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o conteúdo do Relatório Final e adjudicou o 

Concurso Público para a Empreitada designada por Reperfilamento da Rua D. João V – 2.ª 

Fase – Execução da Obra, bem como que em caso de ocorrência de algumas situações de 

caducidade de adjudicação previstas no Código dos Contratos Públicos, a adjudicação se 

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

artigo 86.º, artigo 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 diploma legal. - Concurso Público para a Empreitada designada por 

Reperfilamento da Rua D. João V – 2.ª Fase – Execução da Obra – Adjudicação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a celebração do Contrato de Comodato 

entre o Município da Amadora e a Associação Moinho da Juventude, para que a referida 

Associação possa utilizar as instalações da creche sediada na E.B.1/J.I. Cova da Moura, 

permitindo dar uma melhor resposta às crianças em idade de creche e respetivas famílias 

do Bairro da Cova da Moura. - Contrato de Comodato. 



 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Regulamento Municipal do Prémio Empresa 

Solidária, bem como submeter o mencionado Regulamento, à Assembleia Municipal, nos 

termos e ao abrigo da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugado com a alínea g) do n.º 1 do 

artigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, para a 

competente aprovação. - Regulamento Municipal do Prémio Empresa Solidária. 

 

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 aprovado a retificação de um valor, relativo a um 

apoio financeiro, a conceder à Junta de Freguesia da Encosta do Sol para a aquisição de 

um autocarro. – Aquisição de Autocarro – Retificação. 

 


