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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram apreciadas as alterações ao 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. – Regulamento 

Municipal de Taxas e Licenças e Autorizações de Administração Urbanística. 

 

No âmbito de um procedimento disciplinar, foi pela Câmara Municipal autorizado que um funcionário 

desta Autarquia proceda ao pagamento da respectiva pena de multa em prestações. – Procedimento 

Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar pena disciplinar a um funcionário por violação de 

um dever geral. – Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar pena disciplinar a um funcionário por violação de 

um dever geral, e indeferida uma reclamação apresentada pelo mesmo funcionário. – Procedimento 

Disciplinar. 

 

No âmbito do Concurso Público para a Execução de Cartografia Numérica Vectorial e Ortofotocartografia 

à Escala de 1:2000 do Município da Amadora, foi aprovada a adjudicação da aludida prestação de 

serviços, bem como o relatório final do júri e a minuta do contrato da referenciada prestação de serviço. 

- Concurso Público para a Execução de Cartografia Numérica Vectorial e Ortofotocartografia à 

Escala de 1:2000 do Município da Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a cessação do contrato de comodato, celebrado entre o 

Município da Amadora e a Junta de Freguesia de São Brás e a então Escola n.º 8 da Mina. Foi ainda 

aprovada a minuta do protocolo de delegação de competências, a celebrar entre o Município da Amadora 

e a Junta de Freguesia de São Brás, no âmbito da gestão do polidesportivo Artur Martinho Simões, sito 

na Rua Francisco Bugalho, submetendo o mencionado instrumento jurídico à autorização da Assembleia 

municipal. – Protocolo de Delegação de Competências. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do protocolo de colaboração, a celebrar entre o 

Município da Amadora e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, com o objectivo de determinar uma 

metodologia de estudo do fenómeno da violência de forma integrada, que focalize os vários grupos de 

vítimas e agressores, as formas de violência e suas consequências como ainda a intervenção efectuada 

nos vários casos. – Protocolo de Colaboração. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovados os representantes da Câmara Municipal para o 

Conselho Geral Transitório das Escolas do Concelho da Amadora. – Conselho Geral. 

 

No âmbito do Concurso Público para a Beneficiação e Ampliação do Edifício Administrativo do Cemitério 

da Amadora, foi aprovado o Plano de Segurança e Saúde. – Plano de Segurança e Saúde. 

 

Aprovado abater ao Património Móvel Municipal, diverso mobiliário escolar, por se encontrar em mau 

estado de conservação e ceder o mesmo à Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos da 

Damaia. – Abate de Equipamento Escolar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo de delegação de competências, a 

celebrar entre o Município da Amadora e a Junta de Freguesia da Falagueira, no âmbito da gestão, 

conservação, reparação e limpeza do Mercado da Falagueira, submetendo o mencionado instrumento 

jurídico à autorização da Assembleia municipal. – Protocolo de Delegação de Competências. 

 


