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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 5.ª alteração ao Orçamento Ordinário e às Grandes Opções 

do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) do ano 2009. – 

Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 3.ª Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos 

e ao Plano de Actividades Municipais (anos seguintes) e referente a despesas para anos seguintes de 

alguns projectos a submeter à aprovação da Assembleia Municipal. – Modificação às Grandes Opções 

do Plano (Anos Seguintes). 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano (Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) e ao Orçamento Ordinário para o 

corrente ano, uma vez que se torna necessário dotar projectos já considerados e ocorrer a despesas não 

previstas e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. – 1.ª Revisão às Grandes Opções do 

Plano. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar pena disciplinar a dois funcionários desta 

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

Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aplicar pena disciplinar a dois funcionários desta 

Câmara, por violação de deveres gerais. – Procedimento Disciplinar. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado considerar a aplicação de pena disciplinar a um 

funcionário, por violação de um dever geral. – Procedimento Disciplinar. 

 

No âmbito do Projecto Geração Oportunidades, o qual se ocupa das medidas de prevenção e de combate 

ao desemprego, do desenvolvimento de recursos humanos e promoção de igualdade de oportunidades 

para todos, foi aprovado atribuir uma verba para a Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da 

Amadora, permitindo dar continuidade a cursos de formação profissional, possibilitando renovar as 

equipas do Bairro da Boba e formar equipas de raiz no Bairro do Zambujal e da Mira garantindo uma 

maior visibilidade pública e reconhecimento social. – Projecto Equal Oportunidade. 

 

No âmbito do Projecto Geração, o qual assenta na oportunidade para a mudança e capacitação do 

empowerment de uma comunidade em situação de exclusão, incidindo as suas acções nos domínios da 

empregabilidade, escolarização, formação, ocupação de tempos livres, saúde, entre outros, foi aprovado  
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atribuir uma verba para o Centro Social e Paroquial de São Brás, no âmbito da continuidade do trabalho 

dos facilitadores nos bairros. – Projecto Geração. 

 

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

Estacionamento da Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, a apreciação pública, pelo período de 

30 dias. – Projecto de Regulamento do Parque de Estacionamento da Biblioteca Municipal 

Fernando Piteira Santos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora enquanto Autoridade Local Europeia, aprovou assumir todos os 

desafios, e responsabilidades consubstanciadas nos compromissos de Aalborg, atendendo às prioridades 

apropriadas à realidade e necessidades locais, dando também primazia ao impacte ambiental, 

proporcionando uma boa qualidade de vida a todos os cidadãos e permitindo a sua participação em 

todos os aspectos relativos à vida urbana. – Projecto Agenda 21 Local – Compromissos de 

Aalborg. 

 

Aprovado o Programa das Festas da Cidade da Amadora, a realizar no âmbito das Comemorações do 

XXX Aniversário do Município. – Festas da Cidade. 

 


