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REUNIÃO DE CÂMARA DE 21 DE ABRIL DE 2010 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou uma Moção relativa ao 25 de Abril e o 1.º de Maio, na qual foi 

deliberado saudar as aludidas efemérides e apelar à participação de todos e todos os democratas, às 

trabalhadoras e trabalhadores, para que façam engrossar o caudal das/dos que defendem o Portugal de 

Abril, a Liberdade e a Democracia. Foi ainda deliberado enviar a referenciada Moção aos Órgãos de 

Soberania, nomeadamente, Presidente da República, Assembleia da República e Grupos Parlamentares, 

Governo, Centrais Sindicais CGTP-IN e UGT. – Moção. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, e na sequência da discussão pública, as alterações à 

licença do Alvará de Loteamento n.º 1/02, sito na freguesia de São Brás. – Alteração ao Alvará de 

Loteamento – Após Discussão Pública. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as alterações à licença de loteamento titulada pelo Alvará n.º 

1/05, decorrente da necessidade de promover acertos ao nível dos projectos dos edifícios. – Alteração 

ao Alvará de Loteamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora aprovou as alterações à licença de loteamento titulada pelo Alvará 

n.º 1/04, a alteração em causa envolve exclusivamente os Lotes n.ºs 18 a 25, decorrente da 

necessidade do acrescento de caves de estacionamento do condomínio, diminuição de unidades 

comerciais, acertos no número de pisos abaixo da cota soleira destinadas a estacionamento do 

condomínio. - Alteração ao Alvará de Loteamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o abate ao património móvel municipal, de 

equipamento informático, por não se encontrar em condições de funcionamento. – Abate ao 

Património Móvel Municipal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar as novas tabelas de mensalidades das creches 

municipais e da creche dos filhos dos funcionários autárquicos, para o ano lectivo (2010/2011), sendo 

que o valor mínimo a cobrar será de € 59 euros e o máximo de € 265 euros, tendo sido aprovado o valor 

mensal das refeições em € 39 euros, com lanche incluído. – Tabela de Mensalidades das Creches 

Municipais e Creche dos Filhos dos Funcionários Autárquicos - ano Lectivo 2010/2011. 

 

No âmbito do Programa de Enriquecimento Curricular para 2009/2010, foi pela Câmara Municipal da 

Amadora aprovado atribuir uma verba para as entidades responsáveis pela implementação das 

actividades desenvolvidas no aludido Programa, ao qual cumpre desenvolver actividades de animação e 

de apoio às famílias na educação pré-escolar e de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico 
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para o desenvolvimento das crianças. – Programa de Enriquecimento Curricular para 2009/2010. 

 

O Município da Amadora aprovou a minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o Município da 

Amadora e a TDHC – Instalações para Desporto e Saúde, S.A. (CLUB L), o qual tem como objectivo 

primordial a promoção do desporto pela saúde e a prática desportiva no Município da Amadora, em 

especial junto dos funcionários do Município da Amadora. – Protocolo de Colaboração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder à abertura do procedimento concursal para 

recrutamento de um assistente operacional, cumprindo com o disposto no n.º 1 do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro. – Procedimento Concursal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar pena disciplinar a uma funcionária desta 

Autarquia, por violação de um dever geral. – Procedimento Disciplinar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o pagamento fraccionado de uma pena de multa aplicada a um 

funcionário desta Autarquia. – Pena de Multa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo de colaboração, a celebrar entre 

a Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República e o Município da Amadora, no 

âmbito cultural, nomeadamente na associação da caricatura e história da banda desenhada durante o 

período da I República, permitindo executar o programa das aludidas comemorações numa relação de 

proximidade com as populações, mobilizando um vasto leque de instituições e de actores, de instâncias 

centrais e locais da administração. – Protocolo de Colaboração. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou nomear para membro do Júri da 13.ª Edição do Prémio 

Literário Orlando Gonçalves, e na qualidade de representante do Município da Amadora, o jornalista 

Rogério Rodrigues. – 13.ª Edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves. 


