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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARA DE 30 DE SETEMBRO DE 2009 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovada a minuta de aditamento ao protocolo celebrado entre o 

Município da Amadora e a Santa Casa da Misericórdia da Amadora e relativa à permuta de terrenos. – 

Protocolo – Aditamento. 

 

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

um dever geral. – Processo Disciplinar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a lista de candidatos a Juízes Sociais, a qual será remetida 

para a Assembleia Municipal para a respectiva votação. – Juízes Sociais. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o projecto de loteamento municipal, sito na Avenida Dr. 

Teófilo Carvalho dos Santos, freguesias da Reboleira e da Damaia, bem como proceder-se à participação 

nos termos do n.º 4 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na sua actual 

redacção, tendo sido fixado o período de anúncio e discussão pública do referenciado projecto, 

respectivamente, de 8 e 15 dias. – Projecto de Loteamento Municipal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os actos proferidos pelo Senhor Presidente e relativos à 

autorização da adjudicação da proposta ordenada em lugar subsequente e aprovação da respectiva 

minuta do contrato, no âmbito do Concurso Público para Prestação de Serviços, no âmbito do Programa 

das Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico, em virtude da concorrente a 

quem foi inicialmente adjudicada a aludida prestação de serviços, não ter procedido à prestação da 

respectiva caução. – Concurso Público para Prestação de Serviços, no âmbito do Programa das 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o acto proferido pela Senhora Vice-Presidente e relativo à 

autorização da despesa, aprovação do mapa de medições com inclusão dos itens em falta e prorrogação 

do prazo para apresentação de propostas, no âmbito do Concurso Público para a Empreitada do Mercado 

da Reboleira e Execução de Obras de Remodelação. - Concurso Público para a Empreitada do 

Mercado da Reboleira - Execução de Obras de Remodelação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o Estudo Económico-financeiro do fundamento da 

Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, e foi ainda aprovado submeter o Projecto de Regulamento 

de Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, a discussão pública, por um período de 30 dias, e à 

audiência da entidade representativa dos interesses afectados. – Projecto de Regulamento de 

Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais – Discussão Pública. 

 


