Câmara Municipal da Amadora

REUNIÃO DE CÂMARA DE 5 DE SETEMBRO DE 2007
RESUMO DE DELIBERAÇÕES

No âmbito da operacionalização do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular para o ano
lectivo de 2007-2008, foi aprovado pela Câmara Municipal atribuir uma verba às Juntas de Freguesia de
Alfornelos, Alfragide, Buraca, Damaia, Falagueira, Reboleira e São Brás, Agrupamentos de Escola da
Damaia e Azevedo Neves, Escola Superior de Teatro e Cinema e Associações do Município, de forma a
permitir às crianças desenvolverem diversas actividades, gratuitamente, e promover o sucesso escolar.
– Enriquecimento Curricular.

Pretendendo as Escolas do 1.º Ciclo e Pré-Escolar, adquirir equipamentos ligeiros e de manutenção, foi
aprovado pela Câmara Municipal comparticipar com uma verba para a aludida aquisição, permitindo
assim, apetrechar os Estabelecimentos de Ensino com o referenciado equipamento. – Aquisição e
Manutenção de Equipamento

Aprovado libertar a garantia bancária, prestada pelos titulares do alvará de loteamento n.º1/99, em
virtude de se encontrarem concluídas todas as obras de infraestruturas naquele loteamento, sito na
freguesia da Falagueira. – Libertação de Garantia Bancária.

Aprovado accionar a garantia bancária, prestada pela titular do alvará de loteamento n.º1/87, de forma
a Câmara promover a conclusão das obras em falta no aludido loteamento, por conta do titular do
referido alvará, em virtude de não se encontrarem concluídas todas as obras de infraestruturas daquele
loteamento, sito na freguesia da Reboleira. – Execução de Garantia Bancária.

Aprovadas as alterações às licenças dos alvarás de loteamento n.ºs 5/97 (Lotes 97 e 98) e 4/01 (Lote
81), sitos na freguesia de São Brás, consubstanciando-se aquelas alterações na criação de caves para
estacionamento, redução de área de construção e redução de fogos. – Alteração dos Alvarás de
Loteamento.

Foi aprovado fixar os limites máximos mensais, pela utilização dos telemóveis de serviço, a suportar pela
Câmara Municipal, no âmbito do novo contrato efectuado entre o Município e a operada de telefones
móveis (TMN), e manter a metodologia, aprovada na Reunião de Câmara de 4 de Setembro de 2002,
relativamente ao pagamento dos montantes que ultrapassem mensalmente os limites máximos de
utilização do referido equipamento. – Utilização de Telemóveis de Serviço.

Foi aprovada a metodologia quanto aos valores em dívida que ultrapassaram os limites máximos fixados
pela utilização dos telemóveis de serviço. – Reposição dos Valores em Dívida da Utilização de
Telemóveis de Serviço.
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Foi aprovado pela Câmara, alterar o Regulamento de Polícia Municipal, no sentido de permitir a
prestação de serviços pelos agentes de polícia municipal, a entidades públicas e/ou particulares,
mediante o pagamento de um preço (gratificados). Desta alteração, foi aprovado igualmente alterar o
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, contemplando a respectiva taxa pela prestação
daqueles serviços, sendo o primeiro Regulamento submetido a aprovação da Assembleia Municipal e o
segundo a Inquérito Público. – Alterações ao Regulamento de Polícia Municipal/Regulamento de
Taxas e Outras Receitas Municipais.

Aprovado aplicar procedimentos disciplinares a dois funcionários desta Câmara Municipal, por violação
dos deveres laborais. – Procedimentos Disciplinares.

Aprovado o procedimento administrativo, tendente ao despejo de um agregado familiar, que ocupa
ilegalmente

e

abusivamente

um fogo

municipal, sito na freguesia da Brandoa. –

Despejo

Administrativo.

No âmbito do protocolo celebrado entre o Município e o Agrupamento de Escolas, para o apoio ao regular
funcionamento das Escolas Públicas do 1.º Ciclo do Município da Amadora e Jardins de Infância, tendo
como objectivo geral a concessão de diversos equipamentos e outros apoios aos estabelecimentos de
educação, permitindo uma maior valorização dos projectos educativos nas escolas, foi aprovada a
atribuição de uma verba para os Agrupamentos de Escolas do Município, para as visitas de estudo a
realizar no ano lectivo de 2007-2008. – Apoio no âmbito do Protocolo de Colaboração.

Aprovado pela Câmara Municipal, o programa da iniciativa relativa às ”Comemorações da População
Maior”, que irá decorrer durante o mês de Outubro do corrente ano, permitindo sensibilizar a população
em geral para os problemas das pessoas idosas, bem como dinamizar um conjunto de acções que
estimulem a criatividade dos mais idosos, atribuindo, para o efeito, à AURPIF uma verba para a
concretização daquelas comemorações. – Comemoração da População Maior.

Aprovada a realização do 4.º Torneio Internacional José Guimarães em Esgrima, com atribuição de verba
à União Progresso da Venda Nova, a ter lugar nos dias 27 e 28 de Outubro do corrente ano no Pavilhão
daquela Associação e no decurso do qual, será realizado igualmente esgrima em cadeira de rodas, cuja
iniciativa pretende contribuir, para a inserção dos atletas portadores de deficiência, e na qual irão
participar atletas, oriundos dos mais diversos países, designadamente, Portugal, Espanha, França e
Inglaterra, sendo ainda esperadas equipas da Rússia, Itália, Alemanha, Bélgica e Hungria. – Torneio
Internacional de Esgrima.

Aprovado a realização da Festa do Desporto e da Comemoração do Dia Mundial do Coração, no âmbito
do Projecto Desporto na Rua, que se iniciou em Junho e termina no próximo dia 29 de Setembro do
corrente ano, a qual pretende promover a prática desportiva informal, regular e sistemática,
contribuindo para uma maior motivação e gosto pela prática das actividades desportivas, possibilitando
lançar as bases para um futuro estilo de vida mais activo e saudável da população em geral, tendo sido
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atribuído para o efeito, um apoio para as Associações que participam na mencionada iniciativa. – Festa
do Desporto e Comemorações do Dia Mundial do Coração.

Aprovado aceitar a alteração da denominação da concorrente adjudicatária do Concurso Público para a
Requalificação Geral dos Espaços Urbanos/Verdes-Zona Norte do Concelho, em virtude da referida
concorrente ter alterado a sua denominação social. – Alteração de Denominação.

No âmbito do lançamento do Concurso Público, para a Requalificação Paisagística da Av.ª Gago
Coutinho/Santos Matos, foi aprovado adjudicar a referida obra e aprovado o respectivo contrato no
âmbito daquele procedimento. – Concurso Público para a Requalificação Paisagística da Av.ª
Gago Coutinho/Santos Matos.

Aprovada a constituição da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios para o Município
da Amadora, ao abrigo da Lei n.º14/2004, de 8 de Maio – Comissão de Defesa da Floresta Contra
Incêndios.

