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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 
 
 
No âmbito do protocolo celebrado entre o Município, o Alto Comissariado para a Imigração e 
Diálogo Intercultural, I.P. e a Associação de Moradores do Bairro do Zambujal “A Partilha”, e 
na sequência do aditamento ao mesmo, para continuidade do projeto em causa, foi aprovado 
atribuir a verba correspondente à comparticipação do Município no tocante ao mediador 
municipal que intervém no Projeto-piloto Mediadores Municipais do ACIDI e referente aos 
meses de outubro e novembro de 2012. – Projeto-piloto Mediadores Municipais – 
Comparticipação do Vencimento do Mediador Municipal – 1.ª Tranche. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado transferir a verba para as entidades parceiras 
do Programa “Aprender & Brincar” e referente ao ano letivo 2012/2013 – Programa 
“Aprender & Brincar” – Transferência de verbas respeitante ao ano letivo 2011/2012 
– 1ª Tranche. 
 
Na sequência da transferência de gestão das Creches Municipais para entidades com o estatuto 
de IPSS, foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a transferência de verba para as 
entidades supra referidas e relativas ao ano letivo 2012/2013 – Descentralização de verbas 
– 1ª Tranche. 
 
O projeto de animação nos Centros de Dia do Município – “Animocentro”, tem como principais 
objetivos a dinamização dos Centros de Dia, na promoção de atividades socio-recreativas para 
a população idosa, sendo o teatro um meio de vivência e desenvolvimento das capacidades 
cognitivas, físicas, psicológicas e sociais. Nesta senda e no âmbito do referido projeto, foi pela 
Câmara Municipal da Amadora aprovada a atribuição de verba para a Associação dos Amigos 
da Escola Superior de Teatro e Cinema – Atribuição de verba – “Animocentro”. 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado aprovar o pedido de pagamento em 
prestações da taxa de publicidade, requerido pela IEPEP – Instalações e Exploração de 
Publicidade Exterior, Lda. – Pagamento da taxa de publicidade em prestações. 
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No âmbito da adjudicação das empreitadas “Conservação e Beneficiação do Parque Escolar 
Municipal – Drenagens”, e “Demolição de Edifícios Ilegais”, a Câmara Municipal da Amadora 
aprovou as respetivas alterações de repartição de encargos, bem como as minutas de adendas 
aos contratos anteriormente celebrados com as entidades adjudicatárias – Concursos 
Públicos para “Conservação e Beneficiação do Parque Escolar Municipal - Drenagens” 
(Empreitada nº 38/10) e “Demolição de Edifícios Ilegais” (Empreitada nº 60/2011) 
– Adendas aos contratos. 
 
 No âmbito de processo disciplinar instaurado contra um funcionário desta Autarquia, foi pela 
Câmara Municipal da Amadora deliberado aplicar a pena de suspensão pelo período de 60 dias, 
por violação dos deveres de zelo e pontualidade – Processo Disciplinar. 
 
A atribuição do prémio da Fundação Altran 2012 pretende reconhecer projetos com a temática 
da Tecnologia e Inovação ao serviço da Inclusão Social, consistindo o mesmo na atribuição de 
apoio tecnológico e científico por um período de seis meses, através de assistência técnica 
gratuita prestada pelos consultores de engenharia da referida Fundação. Nestes termos e 
atendendo ao interesse que o mesmo reveste, foi pela Câmara Municipal da Amadora 
deliberado autorizar o Município da Amadora a apresentar a sua candidatura ao prémio supra 
referido – Candidatura ao Prémio Fundação Altran 2012 
  
 
 
 
 


