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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta de protocolo para a concretização do Parque 

Urbano do Neudel, a celebrar entre o Município da Amadora e a Alpabrantes – Planeamento, 

Desenvolvimento Urbano S.A. – Protocolo. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura do Concurso Público Internacional para 

Fornecimento de Sacos Plásticos Descartáveis para Contentores Semi-Enterrados, bem como o preço 

base, as peças do procedimento, designadamente o programa do concurso e o caderno de encargos. Foi 

ainda aprovado a composição do Júri e a delegação no Júri das competências para a realização da 

audiência prévia dos concorrentes e para a prestação de esclarecimentos ao abrigo do n.º 2 do Artigo 

69.º do Código dos Contratos Públicos. - Concurso Público Internacional para Fornecimento de 

Sacos Plásticos Descartáveis para Contentores Semi-Enterrados. 

 

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

desportivo a celebrar entre o Município da Amadora e o Clube Independente de Basquetebol da 

Amadora, que visa definir as condições de implementação, organização e realização do Torneio 

Internacional de Basquetebol da Amadora – 2010. Foi aprovado a realização do Torneio Internacional de 

Basquetebol da Amadora 2010, respectivo programa e recursos necessários. Foi ainda aprovado a 

composição da Comissão Organizadora, que será constituída pela Câmara Municipal, Clube Independente 

de Basquetebol da Amadora e o Clube de Basquetebol da Escola Secundária da Amadora, tendo sido 

atribuída uma verba para o Clube Independente de Basquetebol da Amadora, para fazer face aos custos 

de organização. - Torneio Internacional de Basquetebol da Amadora – 2010. 

 

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

desportivo, a celebrar entre o Município da Amadora e a Sociedade Filarmónica de Apoio Social e 

Recreativo e Artístico da Amadora (SFRAA), o qual tem por objecto definir as condições de 

implementação, organização e realização do Torneio de Karaté da Cidade da Amadora. Foi ainda 

aprovado atribuir uma verba à referida Sociedade Filarmónica, para apoio à realização da 11.ª Edição do 

Torneio Internacional de Karaté da Cidade da Amadora, e ceder os apoios técnicos e logísticos 

necessários à realização da aludida iniciativa. - Torneio de Karaté da Cidade da Amadora. 

 

No âmbito das candidaturas apresentadas pelas Escolas do Município para a realização das beneficiações 

e valorização e requalificação do Parque Escolar, foi aprovado atribuir uma verba para o Agrupamento de 

Escolas da Damaia. – Valorização e Requalificação do Parque Escolar. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o abate ao património móvel municipal, de um 

aparelho de ar condicionado, por não se encontrar em condições de funcionamento. – Abate ao 

Património Móvel Municipal. 

 

No âmbito do Concurso Público Internacional para Fornecimento Diário de Refeições nas Escolas do 

Ensino Básico 1.º Ciclo e do Pré-Escolar, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a rectificação 

das partes 3.2, 3.3 e 6, alíneas d) e g) das cláusulas técnicas do caderno de encargos, bem como a 

prorrogação do prazo para a apresentação das propostas para as 23 horas e 59 minutos do dia 2 de 

Julho de 2010, devendo a abertura das propostas ocorrer a partir das 9 horas do dia 5 de Julho de 2010. 

- Concurso Público Internacional para Fornecimento Diário de Refeições nas Escolas do Ensino 

Básico 1.º Ciclo e do Pré-Escolar – Rectificações – Prorrogação do Prazo para Apresentação 

das Propostas. 

 


