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No âmbito do Concurso Público Internacional para a Prestação de Serviços de Vigilância em Diversas 

Instalações Municipais, foi ratificado o despacho do Sr. Presidente, relativo à alteração da composição do 

júri e delegação no júri da competência para a realização da audiência prévia do aludido procedimento 

concursal. – Ratificação de Acto Proferido. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado transferir uma verba para a Associação Cultural de 

Surdos da Amadora, para a aquisição de um mini-autocarro, considerando que a aludida Associação 

desenvolve um trabalho de relevante significado social no Município, nomeadamente no que respeita à 

população surda. – Associação Cultural de Surdos da Amadora – Apoio. 

 

Aprovado conceder um apoio às Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância do Município, 

no âmbito da acção social escolar, para aquisição de livros e material escolar, os quais serão distribuídos 

pelas famílias beneficiárias. – Acção Social Escolar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização do programa de ocupação de tempos livres (POTL) 

– Amadora Jovem, e relativa ao Campo de férias desportivas de verão, bem como conceder uma verba 

às entidades responsáveis pela organização e dinamização do aludido projecto, que terá lugar de 7 de 

Julho a 1 de Agosto, sendo destinada a crianças e jovens dos 8 aos 14 anos, com o objectivo de permitir 

aos jovens a aquisição de conhecimentos, aptidões e competências que possam constituir a base do seu 

desenvolvimento futuro, de modo a exercerem uma cidadania responsável facilitando a sua integração 

activa na sociedade e promovendo ao mesmo tempo a igualdade de oportunidades. – Programa de 

Ocupação de Tempos Livre – Amadora Jovem. 

 

Com o objectivo de contribuir para o desenvolvimento da informação geográfica associada à 

correspondente informação alfanumérica, proporcionando um retrato fiel do Concelho em 2011, 

aumentando deste modo o conhecimento no processo de elaboração dos instrumentos de gestão 

territorial e de estudos de planeamento sectorial de diversa natureza, foi aprovado pela Câmara 

Municipal celebrar um protocolo de colaboração com o Instituto Nacional de Estatística, IP para aquele 

facto. – Protocolo de Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado proceder à abertura do Concurso Limitado sem 

Publicação de Anúncio para a de execução das obras de captação e racionalização do sistema de rega, 

no Parque Urbano do Zambujal, Parque da Ribeira e Viveiro Municipal, bem como aprovadas as 

respectivas peças do procedimento e composição das comissões de abertura e de análise das propostas. 

– Concurso Limitado sem Publicação de Anúncios para a Empreitada de Execução das Obras 

de Captação e Racionalização do sistema de Rega. 


