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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Foi aprovado, no âmbito do Concurso Público Internacional para prestação de serviços no âmbito do 

programa de generalização do ensino de inglês nos 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo do Ensino Básico, renovar 

o contrato referente à aludida prestação de serviços, para o ano lectivo 2008/2009 bem como a 

respectiva minuta daquele documento e submeter à competente autorização da Assembleia Municipal. - 

Concurso Público Internacional para prestação de serviços no âmbito do programa de 

generalização do ensino de inglês nos 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo do Ensino Básico – 

Renovação do Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a realização de Ajuste Directo, Independentemente do 

Valor, para a prestação de serviços de ensino do inglês durante o 1.º trimestre do ano lectivo 2008/2009 

dos 1.º e 2.º anos do 1.º ciclo do ensino básico, no âmbito do programa de actividades de 

enriquecimento curricular, bem como proceder à abertura de Concurso Público para a prestação 

daqueles serviços para o 2.º e 3.º trimestres do referido ano lectivo, tendo sido aprovadas as 

respectivas peças do concurso, composição do júri, delegação no referido júri da competência para a 

realização de audiência prévia e ainda submeter à competente autorização da Assembleia Municipal o 

aludido procedimento concursal. – Ajuste Directo Independentemente do Valor para a Prestação 

de Serviços do Ensino de Inglês durante o 1.º Trimestre do Ano lectivo 2008/2009 dos 1.º e 

2.º Anos e (Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular) - Abertura de Concurso 

Público para a Prestação daqueles Serviços para o 2.º e 3.º Trimestres do Ano lectivo 

2008/2009. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal a realização de um ajuste directo, independentemente do valor, 

para o fornecimento de refeições, com confecção no local para a E.B.1/Jardim de Infância e Creche no 

Casal da Mira Sul (01.09.08 a 31.12.08), bem como proceder à abertura do concurso público para o 

referido fornecimento para o período de 1.01.09 a 31.07.09, bem como aprovar as respectivas peças do 

procedimento, composição das comissões de abertura e de análise das propostas e ainda a nomeação do 

coordenador de segurança em projecto no âmbito do aludido concurso. - Ajuste Directo 

Independentemente do Valor para o Fornecimento de Refeições com Confecção no Local para 

a E.B.1/Jardim de Infância e Creche no Casal da Mira Sul (ano 2008) e Abertura do Concurso 

Público para o Fornecimento de Refeições com Confecção no Local (ano 2009). 

 

No âmbito do Concurso Público Internacional para fornecimento de sacos plásticos descartáveis para 

contentores semi enterrados, foi aprovado renovar o contrato referente à aludida prestação de serviços, 

bem como a respectiva minuta daquele documento. – Concurso Público Internacional para 

Fornecimento de Sacos Plásticos Descartáveis para Contentores Semi Enterrados – Renovação 

do Contrato. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado e no âmbito do Concurso Públi8co Internacional para 

prestação de serviços de desratização, desbaratização e de desinsectização do concelho da Amadora, 

renovar o contrato referente à aludida prestação de serviços, bem como a respectiva minuta daquele 

documento. – Concurso Público Internacional para Prestação de Serviços de Desratização, 

Desbaratização e de Desinsectização do Concelho da Amadora – Renovação do Contrato. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora alienar uma parcela de terreno, sita na Serra de 

Carnaxide, à EDP, com vista à construção da subestação de distribuição de energia eléctrica, e submeter 

à Assembleia Municipal para a respectiva autorização. – Alienação de Terreno. 

 

Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora as alterações ao projecto de construção, apresentado pela 

requerente IKEA – Lisboa Móveis e Decoração, Lda, nomeadamente, no que se refere à ampliação do silo 

de estacionamento, ampliação do “market place” e ampliação do restaurante. Foi também aprovado o 

projecto de construção do viaduto de ligação da EN 117 ao IC17 (CRIL) com condicionantes, bem como 

as cedências de terrenos a afectar ao domínio público e a constituição de ónus de servidões. – 

Alterações aos Projectos. 

 


