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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado celebrar a escritura pública entre o Município da 

Amadora e a Entidade Adjudicatária, no âmbito do Concurso Público para a Constituição do Direito de 

Superfície sobre o Terreno onde se situa o Actual Mercado dos Moinhos da Funcheira, na Amadora. – 

Concurso Público para a Constituição do Direito de Superfície sobre o Terreno onde se Situa o 

Actual Mercado dos Moinhos da Funcheira, na Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do contrato referente à empreitada de Conservação e 

Beneficiação do Parque Escolar Municipal e Obras Diversas de Carpintaria. – Minuta do Contrato. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura do Concurso Público para a Empreitada do 

Polidesportivo da Cova da Moura, Superfície Tensada, autorizada a respectiva despesa do procedimento 

concursal, foi ainda aprovado o programa do Concurso Público e o Caderno de Encargos, designado o 

Júri que conduzirá a realização das operações inerentes ao procedimento. Foi ainda aprovado delegar no 

referido júri, nos termos do n.º 1 do artigo 109.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 69.º, as 

competências previstas no n.º 3 do artigo 50.º, no n.º 5 do artigo 61.º e no n.º 4 do artigo 64.º, todos 

do Código dos Contratos Públicos, e ainda, a competência prevista no n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, bem como nomear o Coordenador de Segurança em Obra. - Concurso 

Público para a Empreitada do Polidesportivo da Cova da Moura, Superfície Tensada. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o pagamento, em duodécimos, de uma verba anual para a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Amadora, considerando a importância 

determinante e a estrutura fundamental de socorro às populações, nas variadas situações de 

emergência, e no quadro das competências que lhes cabem no âmbito da protecção civil, mas também 

no apoio continuado e diversificado às populações. – Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários da Amadora. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização da I Feira d´Arte Contemporânea da Amadora 

2010, a iniciativa em causa vai realizar-se em parceria com o Circulo Artístico e Cultural Artur Bual, a 

qual vai ter lugar no Parque Delfim de Guimarães, de 8 a 10 de Outubro do corrente ano, e tem como 

objectivo divulgar a arte contemporânea nacional e internacional junto dos munícipes ou participantes 

de diferentes locais e interesses e assume-se como ponto de encontro de artistas, coleccionadores, 

críticos e outros agentes do meio artístico. – I Feira d’ Arte Contemporânea da Amadora 2010. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o Programa e Orçamento do 21.º Amadora BD – Festival 

Internacional de Banda Desenhada e Imagem 2010, a doação do autor Richard Câmara, a qual é cons- 
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tituída por um desenho original que será a imagem global do aludido evento, a atribuição do Troféu Zé 

Pacóvio e Grilinho Honra ao escritor e humorista António Gomes de Almeida, um dos mais destacados 

autores nacionais de banda desenhada portuguesa. Foi ainda aprovado o fundo extraordinário, com as 

características de fundo permanente, para a resolução de emergências no âmbito do aludido evento. - 

21.º Amadora BD – Festival Internacional de Banda Desenhada e Imagem 2010. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado conceder à entidade adjudicatária um prazo adicional 

para a apresentação do documento de habilitação nos termos da alínea d) do artigo 55.º do Código dos 

Contratos Públicos, bem como aprovar a minuta contratual referente ao Concurso Público Internacional 

para a Aquisição dos Serviços de Elaboração do Plano de Pormenor da Cova da Moura. - Concurso 

Público Internacional para a Aquisição dos Serviços de Elaboração do Plano de Pormenor da 

Cova da Moura – Prorrogação de Prazo – Aprovação da Minuta de Contrato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta de acordo de parceria a celebrar entre o Município da 

Amadora, a Cite Internationale de la Bande Desinée et de L’Image, estabelecimento publico de 

cooperação cultural e o Centro de Língua Portuguesa do Instituto Camões da Universidade de Poitiers, 

permitindo à Região de Charente, em França apresentar uma exposição dedicada ao autor Português de 

Banda Desenhada, José Carlos Fernandes, a qual terá lugar de 19 de Outubro de 2010 a 2 de Janeiro de 

2011. – Acordo de Parceria. 


