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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o 2.º Relatório Final, elaborado pelo Júri do Concurso Público 

Internacional para a Prestação de Serviços de Controlo de Pragas Urbanas (desratização, desbaratização 

e desinsetização) do Concelho da Amadora, bem como a não adjudicação do aludido procedimento 

concursal, com fundamento na exclusão de todas as propostas apresentadas nos termos da alínea b) do 

n.º 1 do artigo 79.º do CCP, revogando também a decisão de contratar nos termos do n.º 1 do artigo 

80.º do mesmo diploma legal. – Concurso Público Internacional para a Prestação de Serviços de 

Controlo de Pragas Urbanas (desratização, desbaratização e desinsetização) do Concelho da 

Amadora – Não Adjudicação. 

 

No âmbito do programa municipal, de comparticipação de inscrição de atletas de clubes do concelho da 

Amadora, em competições desportivas federadas, foi aprovado a atribuição de uma verba para a 

Associação de Basquetebol de Lisboa e para a Associação de Atletismo de Lisboa. – Programa 

Municipal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o projeto de execução para a construção da creche da 

Atalaia, a abertura do Concurso Público para a Empreitada da Creche da Atalaia – Execução da Obra de 

Construção, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, bem 

como a autorização da respetiva despesa do mencionado procedimento. 

Foi aprovado o Programa do Concurso, Caderno de Encargos e o Júri que conduzirá a realização das 

operações inerentes ao aludido procedimento concursal. 

Foi ainda aprovado delegar no Júri, nos termos do n.º 1 do artigo 109.º, conjugado com o n.º 2 do 

artigo 69.º, as competências previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 54.º, no n.º 5 do artigo 61.º, no n.º 4 do 

artigo 64.º e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 133.º todos do Código dos Contratos Públicos, bem como a 

nomeação do Coordenador de Segurança em Obra, no âmbito do aludido procedimento concursal. – 

Projeto de Execução – Concurso Público para a Empreitada da Creche da Atalaia – Execução 

da Obra de Construção – Coordenador de Segurança em Obra. 


