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REUNIÃO DE CÂMARA DE 1 DE OUTUBRO DE 2008 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovado aplicar pena disciplinar a um funcionário desta Câmara, devendo a 

pena em causa, ser suspensa pelo período de um ano. – Procedimento Disciplinar. 

 

Aprovado proceder ao despejo do fogo municipal ilegalmente ocupado por um familiar, da legal 

arrendatária, sito na freguesia da Falagueira. – Despejo Administrativo. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, a realização da semana cultural, no âmbito das 

comemorações do Dia Internacional da Pessoa Deficiente, que irá decorrer durante os dias 4 e 5 do mês 

de Dezembro do corrente ano, permitindo sensibilizar a população para o reconhecimento das 

capacidades e potencialidades da pessoa portadora de deficiência, bem como divulgar o trabalho e os 

objectivos da Associação de Deficientes, atribuindo para o efeito, à Associação Portuguesa de Deficientes 

da Amadora uma verba para a concretização daquela iniciativa. – Comemoração do Dia 

Internacional da Pessoa Deficiente. 

 

No âmbito do Projecto ADAPT, o qual tem por principal objectivo flexibilizar e melhorar o serviço de 

apoio domiciliário, foi aprovado a actualização da conta bancária específica do aludido projecto para a 

conta geral do Município e transferir verba para três entidades parceiras do Projecto, pela 

operacionalização das actividades prosseguidas. – Projecto ADAPT. 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovada a adjudicação e a respectiva minuta do contrato referente ao 

Concurso Público para a conclusão da obra da Biblioteca Dr. Piteira Santos. - Concurso Público para a 

Biblioteca Dr. Piteira Santos. 

 

Pela Câmara Municipal, foi aprovado solicitar aos particulares que beneficiariam da minoração da taxa do 

Imposto Municipal sobre Imóveis, no ano 2008, relativa aos imóveis de que são proprietários, a 

apresentação da respectiva nota de liquidação, comprovativo do pagamento e demais documentos, por 

forma a que lhe sejam devolvidos os 20% indevidamente arrecadados, dando conhecimento deste facto 

à Assembleia Municipal. – Imposto Municipal sobre Imóveis – Devolução de Minoração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado celebrar um protocolo de colaboração com a Associação 

ARS LUX, no âmbito da realização de um curso de Estética Fotográfica na Casa Roque Gameiro, com o 

objectivo de fomentar a criação de hábitos de reflexão e crítica, bem como o enriquecimento das 

perspectivas do fotógrafo. – Protocolo de Colaboração. 
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No âmbito do Programa Operacional Regional de Lisboa, destinado a requalificar e modernizar o parque 

escolar do 1.º ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar, foi ratificado o despacho do Sr. 

Presidente, relativo à autorização de proceder à abertura de uma conta bancária específica a afectar a 

operações, no âmbito do aludido programa. – Ratificação do Acto Proferido. 


