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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 
 
No âmbito do Projeto Piloto Mediadores Municipais, foi pela Câmara Municipal aprovada a 3ª 
tranche da comparticipação do vencimento do mediador municipal – Projeto Piloto 
Mediadores Municipais – Comparticipação – 3ª Tranche. 
 
Foi deliberado pela Câmara Municipal da Amadora revogar a Proposta nº 15/2006 que aprovou 
a minuta de protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal da Amadora, a Freguesia da 
Brandoa, a Freguesia da Falagueira e a Associação Centro de Ciência Viva relativo à cedência 
de instalações, do equipamento e dos espaços internet, e consequentemente foi aprovada a 
revogação dos protocolos celebrados no âmbito da proposta supra referida – Revogação da 
Proposta nº 15/2006. 
 
Pela Câmara Municipal foi aprovada a celebração de contrato-programa entre esta Edilidade e 
a Escola Intercultural de Profissões e do Desporto, E.M, bem como a transferência de verba 
nos termos previstos no referido contrato – Celebração de Contrato-Programa. 
 
No âmbito do Projeto “Healthy and Wealthy Together”, através do qual foi assinado, em Maio 
de 2010, o “Memorandum of Understanding with the Municipality of Amadora for the Joint 
Management of an EU Project With Quartiers in Crise – European Regeneration Areas 
Network”, entre a Cidade da Amadora e o Qec-Eran, foi pela Câmara Municipal da Amadora 
aprovada a atribuição de verba, correspondente ao montante indicado no relatório final do 
Projeto para o Qec-ERAN – Transferência de Verba. 
 
Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o abate ao Património Móvel Municipal do 
aparelho Sharp Heat Dry Cool AY90, pela sua degradação e inviabilidade de recuperação – 
Abate de aparelho Sharp Heat Dry Cool AY90. 
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou as minutas de protocolo de delegação de 
competências, em matéria de manutenção e conservação de zonas verdes e espaços 
ajardinados, a celebrar com as Juntas de Freguesia de Alfornelos, Alfragide, Brandoa, Buraca, 
Damaia, Falagueira, Mina, Reboleira, São Brás, Venda Nova e Venteira, bem como submeter 
esta delegação de competências à autorização da Assembleia Municipal – Protocolos a 
celebrar entra a Câmara Municipal e as suas Juntas de Freguesia, no âmbito de 
descentralização de competências em matéria de manutenção e conservação de 
zonas verdes e espaços ajardinados. 
 
A Câmara Municipal da Amadora aprovou as minutas de protocolo de delegação de 
competências, em matéria de espaços de jogo e recreio, a celebrar com as Juntas de Freguesia 
de Alfornelos, Alfragide, Brandoa, Buraca, Damaia, Falagueira, Mina, Reboleira, São Brás, 
Venda Nova e Venteira, bem como submeter esta delegação de competências à autorização da 
Assembleia Municipal – Protocolos a celebrar entra a Câmara Municipal e as suas Juntas 
de Freguesia, no âmbito de descentralização de competências em matéria despaços 
de jogo e recreio. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora, no âmbito do Concurso Público para o Reordenamento 
da Rua Elias Garcia, aprovado o Plano de Segurança e Saúde – Concurso Público para O 
Reordenamento da Rua Elias Garcia – Execução de Obra – Aprovação de Plano de 
Segurança e Saúde. 
 
A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar o projeto de arquitetura apresentado pelo 
Clube de Ténis da Amadora, no âmbito de licenciamento de obras de edificação – Proc. 
30781-PO/11 – Requerente: Clube de Ténis da Amadora – Licenciamento de Obras 
de Edificação – Aprovação do Projeto de Arquitetura. 
 
No âmbito de procedimento disciplinar, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a 
aplicação da pena de multa a um funcionário desta Autarquia, por violação dos deveres de 
assiduidade e de zelo – Procedimento Disciplinar. 
 
A Câmara Municipal da Amadora, no contexto de procedimento disciplinar instaurado, aprovou 
a aplicação da pena de despedimento a uma funcionária desta Autarquia, por violação dos 
deveres de assiduidade e zelo – Procedimento Disciplinar. 
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Em face de procedimento disciplinar instaurado, foi pela Câmara Municipal da Amadora 
aprovada a aplicação da pena de multa a funcionário desta Autarquia, por violação do dever de 
correção – Procedimento Disciplinar. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o aditamento às competências do júri, 
nomeado para o Concurso Público para empreitada do Largo Ana de Castro Osório / 
Orçamento Participativo / Elaboração de Projeto e Execução das Obras de Requalificação e 
relativo à delegação de competências para a prorrogação do prazo para apresentação de 
propostas – Aditamento às competências do Júri. 
 
 
 


