CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA

REUNIÃO DE CÂMARA DE 19 DE SETEMBRO DE 2007
RESUMO DE DELIBERAÇÕES

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 9.ª alteração ao Orçamento Ordinário e às Grandes Opções
do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) do ano 2007. –
Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano.

Aprovado emitir novo Alvará de Loteamento para a urbanização da Rua do Algarve, sito na freguesia de
São Brás, cujas obras se encontram executadas e concluídas pela Câmara – Alvará de Loteamento.

Aprovada a alteração à licença do alvará de loteamento n.º1/02 (Lote 133), sito na freguesia de São
Brás, consubstanciando-se a mesma na redução da área de construção, implementação até 3% e
redução de fogos. – Alteração ao Alvará de Loteamento.

Aprovado pela Câmara Municipal autorizar a alteração/substituição da descrição de dois artigos
matriciais, referentes aos Lotes 5 e 7 do alvará de loteamento n.º 2/02, sito na freguesia de São Brás –
Alteração de artigos matriciais ao Alvará de Loteamento.

Aprovado delegar no Presidente da Câmara, com faculdade de subdelegação, as competências previstas
no novo regime jurídico dos estabelecimentos afectos ao comércio, produtos alimentares, produtos não
alimentares e de prestação de serviços, bem como as previstas no regime jurídico dos estabelecimentos
de restauração e bebidas – Delegação de Competências.

Aprovado extinguir o procedimento administrativo, por inutilidade superveniente, com arquivamento do
respectivo processo de notificação relativo ao despejo de um agregado familiar, que ocupava ilegal e
abusivamente um fogo municipal, na freguesia de São Brás. – Procedimento Administrativo.

Aprovado pela Câmara celebrar Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube de
Futebol Estrela da Amadora, com o intuito de contribuir para o fomento da prática de actividades
desportivas no Concelho. – Contrato-Programa.

A Câmara Municipal da Amadora aprovou homenagear a Professora Manuela Passos, pelo trabalho que
desenvolveu em prol da Cidade da Amadora, promovendo o sucesso educativo e o combate ao
absentismo escolar – Homenagem.

Aprovado o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município e a Companhia Carris de Ferro de
Lisboa, S.A., com o objectivo de instalação do sistema de ajuda à exploração e informação dos

passageiros (SAEIP), permitindo uma melhoria da qualidade e aumento da confiança no serviço prestado
aos clientes do transporte colectivo de superfície – Protocolo de Colaboração.

Aprovado pela Câmara o protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal da Amadora e a Junta de
Freguesia da Brandoa, referente à gestão do Mercado da Brandoa, após a devida autorização de
delegação de competências pela Assembleia Municipal. – Protocolo de Delegação de Competências.

Aprovado transferir verbas para as Juntas de Freguesia da Brandoa, Damaia e Alfornelos, no âmbito da
de delegação de competências atribuídas às Juntas de Freguesia, e referente à limpeza pública na
respectiva área de intervenção. – Limpeza Pública.

Aprovado nomear o inquiridor e secretário do processo de inquérito ordenado para apuramento de factos
ocorridos no âmbito do alvará de loteamento n.º 4/97. – Procedimento de Inquérito.

