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REUNIÃO DE CÂMARA DE 20 DE MAIO DE 2009 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar pena disciplinar a um funcionário desta Câmara, 

por violação de deveres gerais, com aplicação suspensa, por determinado período. – Procedimento 

Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovado aplicar pena disciplinar a uma funcionária desta Câmara, por 

violação de um dever geral. - Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado requerer à Assembleia Municipal, Declaração de 

Utilidade Pública com carácter de urgência de duas parcelas de terreno, sitas na freguesia da Damaia. – 

Declaração de Utilidade Pública. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a alteração à licença do Alvará de Loteamento n.º10/88, e 

relativa ao Lote 124, sito na freguesia da Mina, a qual se consubstancia no aumento de área de 

construção em cave para estacionamento. – Alteração ao Alvará de Loteamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter o Projecto de Regulamento de Utilização do 

Complexo Desportivo Municipal Monte da Galega – 2.ª Alteração, a apreciação pública pelo período de 

30 dias. – Projecto de Regulamento de Utilização do Complexo Desportivo Municipal Monte da 

Galega. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a realização da 10.ª Edição do Torneio Internacional de 

Karaté “Cidade da Amadora”, a ter lugar no pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária Seomara da 

Costa Primo, a ter lugar no dia 28 de Junho do corrente ano, tendo também como suplemento a 

realização de um Estágio Nacional, que ocorrerá no dia 27 de Junho, tendo a presente iniciativa o 

objectivo de incentivar a prática da aludida modalidade de desporto. Foi ainda aprovado atribuir uma 

verba e ceder apoios técnicos e logísticos à Sociedade Filarmónica de Apoio Social e Recreio Artístico da 

Amadora (SFRAA), entidade organizadora da mencionada iniciativa. – Torneio Internacional de 

Karaté “Cidade da Amadora”. 

 

No âmbito do Projecto Equal Oportunidade/Geração, foi aprovado atribuir uma verba para a Escola de 

Música do Conservatório Nacional, para dar continuidade e consolidação da acção integrada no 

mencionado projecto, cujo objectivo é preconizar medidas de prevenção e de combate ao desemprego, e 

de desenvolvimento de recursos humanos e promoção de igualdade de oportunidades para todos, no 

acesso ao mercado de trabalho e na manutenção dos postos de trabalho. – Projecto Equal 

Oportunidades/Geração. 
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Aprovado pela Câmara Municipal a resolução do contrato de arrendamento e consequente despejo de 

fogo municipal ilegalmente ocupado por um agregado familiar, na freguesia da Falagueira. – Despejo 

Administrativo. 

 

No âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular para 2008/2009, foi aprovado 

atribuir uma verba para algumas Associações e Juntas de Freguesia, entidades responsáveis pela 

operacionalização do mencionado Programa. - Programa de Actividades de Enriquecimento 

Curricular para 2008/2009. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi apreciado o Projecto de Regulamento do Programa de Apoio às 

Instituições sem Fins Lucrativos (PAIPSS), após discussão pública, e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal o aludido Projecto de Regulamento. – Projecto de Regulamento do Programa 

de Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos (PAIPSS). 

 

A Câmara Municipal da Amadora, apreciou o Projecto de Regulamento Municipal sobre Viaturas 

Estacionadas Indevida ou Abusivamente na Via Pública, após discussão pública, e submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal o referenciado Projecto de Regulamento. - Projecto de Regulamento 

Municipal sobre Viaturas Estacionadas Indevida ou Abusivamente na Via Pública. 

 

No âmbito do apoio financeiro especial designado por RECRIPH, foi apresentado um pedido pela 

administradora do imóvel, para a realização de obras de recuperação, sito na freguesia da Damaia, 

tendo a Câmara Municipal aprovado a sua comparticipação nas referidas obras. – RECRIPH. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta do protocolo a celebrar entre o Município da 

Amadora e o Instituto dos Registos e do Notariado, cujo objecto consiste na definição das condições de 

instalação e funcionamento de serviços de recepção dos pedidos de emissão, substituição e 

cancelamento do cartão de cidadão nos postos de atendimento. – Protocolo. 


