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REUNIÃO DE CÂMARA DE 23 DE JANEIRO DE 2008 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Aprovado aplicar procedimento disciplinar a um funcionário desta Câmara Municipal, por violação dos 

deveres laborais. – Procedimento Disciplinar. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal revogar o Regulamento de Polícia Municipal actualmente em vigor, e 

submeter o novo Regulamento de Organização e Funcionamento do Serviço de Polícia Municipal da 

Amadora, à Assembleia Municipal para aprovação. – Regulamento de Organização e 

Funcionamento do Serviço de Polícia Municipal da Amadora. 

 

Aprovado a resolução dos contratos de arrendamento e consequente despejo de fogos municipais 

ilegalmente ocupados por dois agregados familiares, respectivamente, na freguesia da Falagueira e da 

Brandoa. – Despejos Administrativos. 

 

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 da Buraca. – Procedimento Administrativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a alteração à licença do Alvará de Loteamento n.º1/92 

para o Lote 31, sito na freguesia da Mina, consubstanciando-se aquela na criação de uma cave 

exclusivamente para estacionamento do condomínio. – Alteração ao Alvará de Loteamento. 

 

Foram aprovadas pela Câmara Municipal as alterações à licença do Alvará de Loteamento n.º7/01 para o 

Lote 31, sito na freguesia da Venteira, e na sequência da discussão pública a que foram submetidas. – 

Alteração ao Alvará de Loteamento após a Discussão Pública.  

 

A Câmara Municipal da Amadora revogou os pontos 1) e 2) da Proposta n.º946/2000, aprovada em 

16.12.00, e relativa a alteração ao uso de fracções sitas em prédios urbanos e afectos a diversas 

funções. – Alteração de Proposta. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal ceder, por hasta pública, o uso e exploração dos quiosques 

instalados, no Parque da Ilha Mágica do Lido e no Parque da Fantasia, na Amadora, com o valor base de 

licitação de €208,20, bem como os respectivos procedimentos, condições e composição da Comissão que 

dirigirá a aludida hasta pública. – Hasta Pública. 
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Pela Câmara Municipal, foi aprovado apoiar a realização do simulacro de um acidente rodoviário a ter 

lugar na Estrada da Falagueira-Rotunda do Parque Aventura, concedendo, para efeito, uma verba à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Amadora. – Simulacro de um Acidente 

Rodoviário na Estrada da Falagueira-Rotunda do Parque Aventura-Apoio. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal aceitar a doação de diversas obras de arte, propostas pelos artistas 

plásticos que realizaram exposições na Galeria Municipal Artur Bual e no Centro de Arte Contemporânea 

da Amadora, no ano de 2007. – Doações de Obras de arte ao Município. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a constituição de uma comissão municipal para encabeçar as 

comemorações do XXXIV Aniversário do 25 de Abril, integrada pelo Sr. Presidente da Câmara e por um 

Vereador de cada força Política representada neste Órgão, e para a qual serão convidados a participar, o 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, um membro de cada força política representada naquele Órgão 

municipal e os Presidentes da Junta de Freguesia. – Comemorações do XXXIV Aniversário do 25 de 

Abril. 

 

Na sequência da apreciação pública, foi aprovado pela Câmara Municipal submeter a alteração ao 

Regulamento da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais à Assembleia Municipal. – Regulamento 

de Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais. – Alteração. 

 

Pela Câmara Municipal, foi aprovado actualizar os valores constantes da Tabela do Regulamento de 

Taxas e Outras Receitas Municipais, tendo por base a evolução do Índice de Preços do consumidor (sem 

habitação), publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, os quais entram em vigor a partir do dia 1 

de Fevereiro de 2008. – Regulamento de Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais – 

Actualização para 2008. 


