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REUNIÃO DE CÂMARA DE 3 DE OUTUBRO DE 2007 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Aprovadas alterações à licença do alvará de loteamento n.º3/01, e relativas aos Lotes 4, 5, 8 e 10, sitos 

no Neudel, na freguesia da Damaia, consubstanciando-se aquelas alterações, em cada um dos lotes, na 

redução da área de construção, implementação até 3% e criação de uma cave para estacionamento para 

utilização do condomínio – Alteração do Alvará de Loteamento. 

 

Aprovado aplicar procedimentos disciplinares a três funcionários desta Câmara Municipal, por violação 

dos deveres laborais. – Procedimentos Disciplinares. 

 

Aprovado o arquivamento de dois procedimentos disciplinares. – Procedimentos Disciplinares/ 

Arquivamento. 

 

Aprovado nomear o inquiridor e secretário do processo de inquérito instaurado para apuramento de 

factos relativos ao comportamento de um funcionário desta Câmara Municipal. – Procedimento de 

Inquérito. 

 

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

apoio domiciliário, foi aprovado transferir uma verba para as entidades parceiras do Projecto, para 

operacionalização das actividades prosseguidas pelo projecto. – Projecto ADAPT. 

 

Na sequência do Concurso Público com vista à Requalificação Geral de Espaços Urbanos/Verdes da Zona 

Sul do concelho, foi aprovado nomear o coordenador de segurança em obra. - Concurso Público para 

a Requalificação Geral de Espaços Urbanos/Verdes - Zona Sul do Concelho. 

 

Tendo em conta o previsto no Artigo 92.º do Regulamento dos Mercados Municipais e de Venda 

Ambulante para o Concelho da Amadora, foi aprovado cessar o exercício de venda ambulante aos 

vendedores ambulantes que não procederam ao pagamento das respectivas taxas, e cujo atraso é 

superior a 2 meses. - Interdição de Exercício de Venda Ambulante. 

 

Na sequência da deliberação de Câmara de 18.07.07, e da submissão a discussão pública, da alteração à 

licença do alvará de loteamento n.º 4/97, sito na freguesia de São Brás, e não se tendo registado 

qualquer observação, sugestão e/ou reclamação durante o período de discussão pública, foram 

aprovadas as alterações propostas ao referido alvará. – Alteração à Licença de Loteamento. 

 

No âmbito da operacionalização do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular para o ano 

lectivo de 2007-2008, foi aprovado rectificar o montante da verba a atribuir aos Agrupamentos de 



Escolas, Instituições e Juntas de Freguesia envolvidas na implementação da Escola a Tempo Inteiro do 

Município. – Rectificação de Proposta. 

 

Relativamente ao Projecto EQUAL Oportunidades, o qual se ocupa das medidas de prevenção e de 

combate ao desemprego, desenvolvimento de recursos humanos e promoção de igualdade de 

oportunidade para todos, no acesso ao mercado de trabalho e na manutenção dos postos de trabalho, 

foi aprovado a transferência de verba para o Agrupamento de Escolas Miguel Torga, Escola Intercultural 

das Profissões e do Desporto da Amadora, Centro Social e Paroquial de São Brás, Escola de Música do 

Conservatório Nacional, Associação Unidos de Cabo Verde e para a Santa Casa da Misericórdia da 

Amadora, para a execução das actividades integradas no projecto e relativas à respectiva Acção 2. – 

Projecto EQUAL Oportunidades. 

 

No âmbito do lançamento de um Concurso Limitado, sem Apresentação de Candidaturas, para a 

Elaboração de Projecto de Requalificação do Parque Central, foi adjudicada a prestação de serviços em 

causa e aprovado o respectivo contrato. - Concurso Limitado sem Apresentação de Candidaturas 

para “Elaboração de Projecto de Requalificação do Parque Central”. 

 

 


