
 

 

 

 
REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

No Âmbito da Empreitada denominada Fonte das Avencas – Aceitação da Obra, foi pela 

Câmara Municipal da Amadora, aprovado não aceitar a apresentação dos erros e omissões 

por um dos interessados, com base nos fundamentos aduzidos na ata elaborada pelo júri do 

concurso. 

Foi ainda aprovado a prorrogação do prazo para a apresentação de propostas por período 

equivalente ao atraso verificado, nos termos do n.º 4 do artigo 64.º do Código dos Contratos 

Públicos. - Empreitada Denominada Fonte das Avencas – Aceitação da Obra - Erros e 

Omissões – Prorrogação do Prazo. 

 

Relativamente à empreitada denominada Execução da Obra de Construção de Balneários 

foi aprovado a aceitação dos erros e omissões apresentados por um dos interessados, com 

base nos fundamentos aduzidos na ata elaborada pelo júri do concurso. 

Foi aprovado a retificação das peças da supramencionada empreitada, bem como a 

prorrogação do prazo para a apresentação de propostas por período equivalente ao atraso 

verificado, nos termos do n.º 4 do artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos. - 

Empreitada Denominada Execução da Obra de Construção de Balneários – 

Retificação das Peças - Prorrogação do Prazo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a representação nos Conselhos Gerais 

dos Agrupamentos de Escolas, dos Técnicos do Departamento de Educação e 

Desenvolvimento Sociocultural, para o Ano Letivo 2016/2017. – Representantes nos 

Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o início do procedimento administrativo referente 

ao Projeto de Regulamento do Fórum Sénior da Amadora, ao abrigo da alínea k) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, e do n.º 1 do artigo 

98.º do Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro. - Projeto de Regulamento do Fórum 

Sénior da Amadora - Início do Procedimento Administrativo. 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a descentralização de uma verba para as 

instituições envolvidas no Projeto AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos (Fundação AFID 

Diferença, SFRAA e a Santa Casa da Misericórdia da Amadora), projeto que permite prestar 

apoio alimentar a idosos e/ou a pessoas dependentes, aos fins-de-semana e feriados. - 

Projeto AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos.  

 

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

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a um residente do Municí- 

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

Fundo de Coesão Social. 

 


