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Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, um voto de pesar pelo falecimento de José de Sousa 

Saramago, que foi escritor, argumentista, jornalista, dramaturgo, contista, romancista e poeta 

português, galardoado com o Nobel da Literatura em 1998 tendo ganho, na mesma década (1995), o 

Prémio Camões, distinção máxima atribuída aos escritores de língua portuguesa, bem como considerar o 

seu nome no plano toponímico da Cidade. – Voto de Pesar. 

 

No âmbito do Concurso Público Internacional para Prestação de Serviços de Ensino de Inglês no 1.º Ciclo 

do Ensino Básico para o ano lectivo de 2010/2011, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora o 

Relatório Final e a adjudicação da referida prestação de serviços. - Concurso Público Internacional 

para Prestação de Serviços de Ensino de Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico – Adjudicação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora e no âmbito do Projecto Equal Oportunidade/Geração, foi aprovado a 

atribuição de uma averba para a Associação de Amigos da Escola de Música do Conservatório Nacional, 

permitindo prosseguir com os objectivos do referido Projecto, que se ocupa das medidas de prevenção e 

de combate ao desemprego, e de desenvolvimento de recursos humanos e promoção de igualdade de 

oportunidades para todos, no acesso ao mercado de trabalho e na manutenção de postos de trabalho. - 

Projecto Equal Oportunidade/Geração. 

 

No âmbito do procedimento por Ajuste Directo de Conservação e Beneficiação do Parque Escolar da 

Escola EB1/JI Santos Matos, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora o Relatório Final, bem 

como a respectiva minuta do contrato. - Ajuste Directo de Conservação e Beneficiação do Parque 

Escolar Escola EB1/JI Santos Matos – Adjudicação – Minuta do Contrato. 

 

No âmbito do Concurso Público para a Empreitada de Conservação e Beneficiação do Parque Escolar 

Municipal de Obras Diversas de Impermeabilização e Pintura, foi aprovado pela Câmara Municipal o 

Relatório Final, a adjudicação do aludido procedimento concursal, bem como em caso de ocorrência de 

algumas situações de caducidade de adjudicação previstas no Código dos Contratos Públicos, a 

adjudicação se processe à proposta ordenada em lugar subsequente(s), nos termos e ao abrigo do n.º 3 

do artigo 86.º, artigo 87.º, n.º 2 do artigo 91.º, n.º 2 do artigo 93.º e n.º 2 do artigo 105.º, todos do 

Código dos Contratos Públicos. - Concurso Público para a Empreitada de Conservação e 

Beneficiação do Parque Escolar Municipal de Obras Diversas de Impermeabilização e Pintura – 

Adjudicação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a ratificação do despacho do Senhor Presidente da 

Câmara, relativo ao indeferimento de um pedido de redução de garantia bancária, no âmbito do Alvará 

de Loteamento n.º 7/01. – Redução de Garantia Bancária – Ratificação. 


