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REUNIÃO DE CÂMARA DE 13 DE FEVEREIRO DE 2008 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 2.ª alteração ao Orçamento Ordinário e às Grandes Opções 

do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) do ano 2008. – 

Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano. 

 

Aprovado submeter a discussão pública as alterações à licença do alvará de loteamento n.º1/02, sito na 

freguesia de São Brás, as quais se traduzem em alterações de pormenor, mantendo-se a área total de 

cedências, área e número dos Lotes e de implantação, área bruta de construção total, número de pisos e 

com redução do número de fogos e implementação de novos lugares de estacionamento exteriores. – 

Discussão Pública das Alterações à Licença de Loteamento. 

 

Pela Câmara Municipal foi apreciado o Projecto de Regulamento Municipal de Taxas Licenças e 

Autorizações de Administração Urbanística, a submeter a discussão pública, por um período de 30 dias, 

e à audiência das entidades representativas dos interessados afectados. – Projecto de Regulamento 

Municipal de Taxas e Licenças e Autorizações de Administração Urbanística. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal remeter o Regulamento de Organização e Funcionamento do 

Serviço de Polícia Municipal da Amadora à aprovação da Assembleia Municipal. – Regulamento de 

Organização e Funcionamento do Serviço de Polícia Municipal da Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado celebrar um protocolo de celebração com a Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, através do e-Geo Centro de Estudos de 

Geografia e Planeamento Regional, permitindo uma partilha entre as aludidas entidades, no que ao 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) diz respeito. – Protocolo de Colaboração. 

 

Com o objectivo de partilhar informação correspondente ao património classificado da cidade, bem como 

proteger, valorizar e gerir o património imóvel, foi aprovado pela Câmara Municipal celebrar um 

protocolo de colaboração com o Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P.- 

Protocolo de Colaboração. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal adquirir uma parcela de terreno a um particular, na freguesia da 

Brandoa. – Aquisição de Parcela de Terreno. 

 

Aprovado proceder à instauração de procedimentos disciplinares a dois funcionários desta Câmara 

Municipal, decorrentes de processos de inquéritos, que concluem pela existência de infracção disciplinar. 

– Instauração de Procedimento Disciplinar. 
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Aprovado aplicar pena disciplinar a um funcionário desta Câmara Municipal, por violação do dever de 

zelo. – Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado celebrar contrato de comodato com a Junta de 

Freguesia de Alfornelos e a Escola E.B 1 Alice Leite, com o objectivo de dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido por aquela Escola, no que concerne à manutenção e conservação do polidesportivo, 

permitindo à generalidade dos utentes retirar proveitos desportivos e sociais para a qualidade de vida. – 

Contrato de Comodato. 

 

No âmbito da iniciativa Campos de Férias de Basquetebol Amadora, foi aprovado conceder um apoio ao 

Clube Independente de Basquetebol da Amadora e Escola 2+3 Roque Gameiro, bem como conceder o 

apoio técnico e logístico necessário, com vista à realização da referida iniciativa, a ter lugar na aludida 

Escola, nos dias 17 a 20 de Março do corrente ano, permitindo o convívio entre os jovens do concelho, 

motivando-os para a prática desportiva, designadamente a prática federada de basquetebol em clubes 

sedeados no Município. – Campo de Férias de Basquetebol Amadora 2008. 

 

No âmbito do protocolo celebrado entre o Município e a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, que 

teve por objectivo implementar um sistema telefónico de assistência permanente ao Município, 24h/dia e 

365 dias/ano, junto da população idosa, em situação de isolamento social e de carência económica, 

residente no Município, foi aprovado transferir uma verba para a aludida Instituição. – Protocolo de 

Colaboração – Apoio. 

 

A Câmara Municipal aprovou o pagamento de uma indemnização a um munícipe, em virtude dos danos 

causados à sua viatura, motivados pelo mau estado da via. – Pagamento de Indemnização. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal, a eliminação de diversas séries documentais existentes no espaço 

destinado a arquivo, e no âmbito do Regulamento de Arquivo do Município da Amadora. – Eliminação 

de Séries Documentais do Arquivo de Alfornelos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a alteração ao Regulamento dos Mercados Municipais e 

da Venda Ambulante, no Concelho da Amadora, e submeter a mesma à Assembleia Municipal para 

aprovação. – Regulamento dos Mercados Municipais e Venda Ambulante no Município da 

Amadora. 

 

A Câmara Municipal aprovou aceitar a doação de um equipamento proposto por uma empresa, o qual se 

revela de grande utilidade para um dos serviços desta Autarquia. – Aceitação de Doação de 

Equipamento. 
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Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora aceitar uma recomendação apresentada pela 

Assembleia Municipal, relativamente à necessidade de informar a população sobre os níveis de ozono no 

Município da Amadora. – Níveis de Ozono no Município da Amadora. 


