Câmara Municipal da Amadora
REUNIÃO DE CÂMARA DE 20 DE ABRIL DE 2011
RESUMO DE DELIBERAÇÕES

Aprovado um Voto de Pesar pelo falecimento do artista plástico Manoel Augusto de Lucena

Ribeiro, que se distinguiu nas áreas da Pintura e Tapeçaria bem como considerar o seu nome
no plano toponímico da cidade – Voto de Pesar.

A Câmara Municipal aprovou o Relatório de Monitorização do Plano de Gestão de Riscos da
Câmara Municipal da Amadora, em execução do disposto na alínea d) do nº 1.1 da

Recomendação do Conselho de Prevenção de Corrupção, datado de 01.07.2009 e no âmbito do

Plano de Gestão de Riscos, incluindo os de Corrupção e Infracções Conexas aprovado em
16.12.2009 – Relatório de Monitorização do Plano de Gestão de Riscos da Câmara
Municipal da Amadora.

Na sequência de discussão pública a que foi sujeito o pedido de alteração à licença de

loteamento titulada pelo Alvará nº 4/2001, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora

aprovar as mesmas e, em consequência, determinar o aditamento ao respectivo Alvará, bem
como a comunicação dos factos à Conservatória do Registo Predial Competente, para efeitos

de averbamento – Proc. 248-PL/91 (Req. 148097/10) – Requerente: Comissão de

Administração do Bairro do Rebentão – Alvará de Loteamento nº 4/2011 – Após
discussão Pública.

A Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração à licença de loteamento titulada pelo Alvará
nº 12/88 e relativa ao Lote 13 e, em consequência determinar o aditamento ao respectivo
Alvará, bem como a comunicação dos factos à Conservatória do Registo Predial Competente,
para efeitos de averbamento - Proc. Nº 314-PL/86 (Req. 23582/11) – Requerente:
Elisabete Maria Azedo de Brito André – Alteração à licença de Loteamento.

Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, a redução da garantia bancária emitida pelo
Banco Santander, em nome de Jaime Corgas Salvado e Outro, no âmbito do Alvará de
loteamento nº 1/00 – Proc. 184-PL/97 (Alvará de Loteamento nº 1/00) – Requerente:
Jaime Corgas Salvado e Outro – Redução de Garantia Bancária
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou abater ao Património Móvel Municipal, uma

fotocopiadora, em virtude do equipamento se encontrar avariado e cuja avaria era irreparável
– Abate ao Património Móvel Municipal

A Câmara Municipal da Amadora deliberou apoiar a realização do Campeonato Nacional de

Fitness/Hip Hop, a realizar no dia 7 de Maio, no Município da Amadora, bem como aprovou a
minuta de Contrato – Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município
da Amadora e a Federação de Ginástica de Portugal, no âmbito da realização do Campeonato
supra referido – Campeonato Nacional de Fitness/Hip Hop - Apoio

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a descentralização das verbas, correspondente ao

pagamento da 3ª Tranche, aos parceiros e entidades responsáveis pela implementação de

actividades complementares educativas, no âmbito do Programa de Enriquecimento Escolar
para 2010/2011 – Actividades de Enriquecimento Curricular 2010/2011 – Pagamento
da 3ª Tranche.

A Câmara Municipal da Amadora, no âmbito do Programa de Apoio aos Projectos Sócio-

Educativos do Município da Amadora (PAPSE), o qual promove o desenvolvimento e formação

de crianças e jovens, em condições de igualdade de oportunidades, permitindo uma
aprendizagem activa e participativa, onde a componente social constitui um instrumento
fundamental no processo, permitindo trocas de ideias e maior produção de conhecimentos,

aprovou atribuir, aos Agrupamentos de Escolas que apresentaram o Relatório de Avaliação
Intercalar, as verbas referentes ao pagamento da 2ª Tranche – Eixo 1 – Programa de Apoio

aos Projectos Sócio-Educativos – Ano Lectivo 2010/2011 – 2ª Tranche – Eixo 1.

No âmbito do Protocolo celebrado com os Agrupamentos Escolares referente à Manutenção e

Pequenas Reparações nas Escolas Públicas do 1º Ciclo do E.B. e J.I., foi aprovado pela Câmara
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agrupamentos escolares – Protocolo para a Manutenção e Pequenas Reparações nas
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do
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A Câmara Municipal da Amadora aprovou a Minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar
entre o Município da Amadora e o Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P., no âmbito

do Projecto de Funcionamento de uma Unidade Móvel com programa de Substituição de Baixo
Limiar, com intervenção integrada de proximidade no âmbito da prevenção, redução de riscos,
minimização de danos, tratamento e reinserção na área das toxicodependências – Protocolo

de Colaboração entre o Município da Amadora e o Instituto da Droga e da

Toxicodependência, I.P., no âmbito do Projecto de Funcionamento de uma Unidade
Móvel.

A Câmara Municipal aprovou, no âmbito do Torneio “Cidade da Amadora” em Atletismo, a
realização da sua XXVI Edição e as respectivas normas regulamentares, o calendário das

provas e a estimativa de custos, bem como ceder os recursos logísticos necessários para a
realização das mesmas – Torneio “Cidade da Amadora” em Atletismo – 2011.

No âmbito do Programa AMADORA EMPREENDE 2009, a Câmara Municipal aprovou uma

alteração à redacção do nº 2 da Cláusula 8ª constante nos contratos de comodato celebrados a
14 de Outubro de 2010 – Contratos de Comodato celebrados no âmbito do programa
“Amadora Empreende 2009” – Alteração à Cláusula 8ª.

A Câmara Municipal aprovou, no âmbito do Projecto AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos, a

descentralização da verba, para as instituições que se encontram envolvidas no projecto, de

forma a assegurar o seu funcionamento nos meses de Março, Abril, Maio e Junho de 2011 –
Projecto AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos.

Foi pela Câmara Municipal aprovada a celebração de um protocolo, relativo à gestão e
conservação de jardins e outros espaços ajardinados, entre o Município e a Junta de Freguesia
da Falagueira, bem como submeter à autorização da Assembleia Municipal – Protocolo a

celebrar entre o Município e a Junta de Freguesia da Falagueira, no âmbito de
descentralização de competências na área de espaços verdes.

No âmbito do prolongamento da Linha Azul do Metropolitano à Reboleira, foi pela Câmara

Municipal aprovado o estudo prévio realizado pelo Metropolitano de Lisboa, E.P.E., relativo ao
projecto

de

arquitectura

paisagística

–

arranjos

exteriores,

das

zonas

a

serem

intervencionadas pelas obras de expansão do Metro à Reboleira – Extensão da Linha Azul
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Entre a Estação Amadora Este e a Reboleira – Aprovação do estudo prévio dos
arranjos exteriores e rede viária.

A Câmara Municipal aprovou a minuta de contrato a celebrar com a entidade a que foi
adjudicado o Concurso Público Internacional para a Assistência Técnica e Manutenção aos

Sistemas Luminosos Automáticos de Trânsito (SLAT) – Concurso Público Internacional

para a Assistência Técnica e Manutenção aos Sistemas Luminosos Automáticos de
Trânsito (SLAT) do Concelho da Amadora – Aprovação da minuta de contrato.

A Câmara Municipal da Amadora aprovou rectificar as propostas relativas aos Concursos

Públicos para as seguintes empreitadas: “Construir uma Centralidade – Praça das Minas –
Execução da Obra de Qualificação Urbanística e Paisagística”; “Caminhos – Execução da Obra

de Qualificação Urbanística e Paisagística” e “Execução das Obras para a Realização do Festival
Internacional de Banda Desenhada”, no tocante à delegação de competências nos respectivos

Júris – Concursos Públicos para as Empreitadas – Empreitada nº 13/11; Empreitada
nº 14/11 e Empreitada nº 20/11 – Rectificações.

Foi aprovado pela Câmara Municipal, a alteração à candidatura ao Programa RECRIA, solicitada
por Susana Isabel de Sousa Pascoal, na qualidade de proprietária do imóvel sito na Rua 1º de
Maio nº 27 C e 27 D, na freguesia da Venteira, Amadora – RECRIA – Proc. Nº 1/10 –

Alteração de Candidatura.

A Câmara Municipal aprovou a abertura de procedimento concursal para recrutamento, em

regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de onze
assistentes técnicos – Procedimento Concursal.

Foi deliberado pela Câmara Municipal, no âmbito das Comemorações do XXXII Aniversário do

Município, constituir uma Comissão Municipal para promover as respectivas comemorações,

bem como a constituição de um Grupo de Trabalho que colabore com a referida Comissão –
Comemorações do XXXII Aniversário do Município – Constituição do Grupo de
Trabalho.
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O CUTLA – Clube Universitário Tempo Livre da Amadora tem por objecto proporcionar a todos

os seus membros a possibilidade de aprender e transmitir os seus conhecimentos e

desenvolver as suas capacidades nas mais variadas áreas do saber: vertentes culturais,
técnico-científicas, sociais, desportivas, do lazer e entretenimento. No âmbito da realização da
“Festa de Final de Ano Lectivo”, a Câmara Municipal aprovou o pedido de isenção de

pagamento de taxas pela utilização dos Recreios da Amadora e submeter à Assembleia
Municipal para concessão da referida isenção – CUTLA – Isenção de pagamento de taxas
pela utilização dos Recreios da Amadora.

Foi aprovado pela Câmara Municipal aceitar a doação de um trabalho da autoria do artista
plástico Norberto Nunes, proposta pelo mesmo – Aceitação de doação de trabalho do
artista plástico Norberto Nunes.

No âmbito do Plano Anual de Feiras, onde consta a realização da Feira de Produtos Biológicos /
Mercado Biológico da Amadora, a promover pela AGROBIO – Associação Portuguesa de

Agricultura Biológica, foi aprovado pela Câmara Municipal a transferência de verba para a
entidade supra mencionada, destinada a suportar as despesas de promoção e funcionamento
do Mercado Biológico da Amadora – Mercado Biológico da Amadora – Transferência de
Verba.

A Câmara Municipal deliberou a aplicar pena disciplinar a um funcionário, por violação dos
deveres

de

zelo

e

obediência,

Procedimento Disciplinar.

com
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por

determinado
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–

Foi aprovado pela Câmara Municipal a minuta de Contrato referente ao Concurso Público

Internacional para a prestação de Serviços de Vigilância, a celebrar com a entidade
adjudicatária – Concurso Público Internacional para Prestação de Serviços de

Vigilância nas Diversas Instalações do Município da Amadora – Aprovação de minuta
de contrato.

