Câmara Municipal da Amadora
REUNIÃO DE CÂMARA DE 7 DE NOVEMBRO DE 2007
RESUMO DE DELIBERAÇÕES

Aprovadas as alterações às licenças dos alvarás de loteamento n.º 1/02 (Lotes 20, 73 e 118), n.º 3/01
(Lotes 2, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27), n.º 2/03 (Lotes 21 e 72), sitos, respectivamente, nas freguesias de
São Brás, Damaia, Mina, e Venteira, consubstanciando-se aquelas alterações na criação de caves,
redução do número de fogos, redução e aumento de áreas de construção, redução das áreas dos lotes
de implantação. – Alteração dos Alvarás de Loteamento.

Aprovado libertar a garantia bancária, prestada pelo titular do Processo 1031-OCP/63, no âmbito da
construção de uma Escola sito na freguesia da Damaia, encontrando-se concluídas todas as obras de
infra-estruturas referentes ao processo em causa, sito na freguesia da Damaia. – Libertação da
Garantia Bancária.

Aprovado pela Câmara Municipal as alterações à autorização do alvará de loteamento n.º 2/04 (Lotes 31
e 33), sito na freguesia da Venteira, consubstanciando-se aquelas alterações na redução de áreas dos
lotes de implantação. – Alteração à Autorização do Alvará de Loteamento.

Aprovado pela Câmara Municipal rectificar as áreas de implantação e de cedência ao Município, no
âmbito do Projecto de licenciamento da construção de edifício destinado a habitação, comércio e
estacionamento, sito na Rua de Angola/Jardim Romântico, na freguesia da Venteira, as quais não
alteram o projecto, mantendo-se em tudo o resto, o anteriormente aprovado. – Rectificação de áreas
de Implantação e Cedência ao Município.

Aprovado alterar a licença do alvará de loteamento n.º 7/01, sito na freguesia da Venteira, no que se
refere à rectificação da configuração da linha limite do Lote 31, introdução de um acesso a uma segunda
cave por rampa exterior ao edifício, redução da área de implantação do edifício, e submeter a discussão
pública as presentes alterações. – Alterações à Licença de Loteamento.

Na sequência da deliberação de Câmara de 03.04.07, na qual aprovou a emissão da certidão relativa ao
destaque de uma parcela de terreno do prédio, propriedade da Sociedade “Bombardier Transportation
Portugal, S.A”, a Câmara Municipal aprovou uma rectificação à área da parcela de terreno a destacar,
sita na freguesia da Falagueira. – Rectificação de Parcela de Terreno a Destacar.

Aprovado o arquivamento de dois processos de inquérito a factos diversos. – Procedimentos de
Inquérito.
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Aprovado aplicar procedimento disciplinar a um funcionário desta Câmara Municipal, por violação de
dever laboral. – Procedimento Disciplinar.

Aprovado ordenar procedimento de Inquérito, bem como nomear o Inquiridor e Secretário do processo
de Inquérito instaurado para apuramento de alguns incidentes ocorridos na via pública com uma viatura
pesada. – Procedimento de Inquérito.

No âmbito do Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e o Continente, S.A e o Desportivo Operário
Rangel, e relativo à realização da Corrida de São Silvestre, foi aprovado transferir uma verba para o
aludido Clube Desportivo, por forma a fazer face a despesas inerentes à organização da 33.ª Edição
daquela iniciativa. – Apoio para a Organização da 33.ª Edição da Corrida de São Silvestre.

No âmbito do Programa “Recriar a Vida”, cujo objectivo primordial é ocupar os tempos livres da
população maior, combatendo o seu isolamento e solidão, contribuindo também para o desenvolvimento
de novas aprendizagens, foi aprovado atribuir uma verba para a Escola Intercultural das Profissões e do
Desporto da Amadora, com vista a realização das diversas actividades, como ateliês ocupacionais e
cursos teóricos, integradas ao aludido Programa. – Programa “Recriar a Vida”.

No âmbito do protocolo celebrado entre o Município e os Agrupamentos 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 destinada aos Jardins de Infância da Falagueira e da Venteira, para as visitas
de estudo a realizar no ano lectivo de 2007-2008. – Apoio no âmbito do Protocolo de Colaboração.

Inserido no Projecto EQUAL Oportunidade, foi aprovada a atribuição de uma verba para a Escola de
Musica do Conservatório Nacional, para a promoção das actividades integradas no mencionado projecto,
designadamente, no que às medidas de prevenção e de combate ao desemprego, e desenvolvimento de
recursos humanos, promoção de igualdade de oportunidades, acesso ao mercado de trabalho e na
manutenção dos postos de trabalho, diz respeito. – Projecto EQUAL.

No âmbito do Projecto “Sistema de Atendimento e Acompanhamento Integrado”, e da candidatura
Progride, foi aprovado pela Câmara Municipal celebrar um protocolo com a Cruz Vermelha Portuguesa –
Delegação da Amadora, relativo à cedência de uma fracção que permita desenvolver actividades no
âmbito do Sistema de Atendimento e Acompanhamento Integrado, possibilitando dar resposta a
situações de emergências social, ao nível das necessidades básicas de alimentação e vestuário. –
Protocolo entre o Município e a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Amadora.
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No âmbito do apoio financeiro especial designado por SOLARH, foi apresentado um pedido por um
munícipe para a realização de obras de conservação, sito na freguesia da Damaia, tendo a Câmara
Municipal aprovado o Relatório Técnico bem como o Orçamento. – SOLARH.

Foi aprovado pela Câmara Municipal abater ao Património Móvel Municipal, equipamento informático, diz
respeito, em virtude daquele equipamento se encontrar totalmente inoperacional, bem como
equipamento escolar, o qual será cedido ao Clube de Xadrez Escola Alvares Pereira. – Abate de
Equipamento.

