
 

Câmara Municipal da Amadora 

 

REUNIÃO DE CÂMARA DE 16 DE MARÇO DE 2011 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 2.ª alteração às Grandes Opções do Plano (Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) e ao Orçamento Ordinário do 

ano 2011. - Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de 

Actividades Municipais) e Orçamento Ordinário de 2011 – 2.ª Modificação 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as alterações integradas na 2.ª Modificação relativas 

ao Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais – Anos Seguintes e 

submeter as aludidas alterações à Assembleia Municipal. – Modificação às Grandes Opções 

do Plano – Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais – 

Anos Seguintes. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir uma verba para as IPSS, entidades 

gestoras de diversos equipamentos escolares municipais, e relativa aos meses de Fevereiro a 

Julho de 2011. – Entidades Gestoras dos Equipamentos Escolares Municipais. 

 

No âmbito do Programa “Aprender & Brincar” foi aprovado atribuir uma verba para as 

entidades parceiras do aludido programa, o qual tem como objectivo o acompanhamento das 

crianças do 1.º Ciclo e/ou Jardins de Infância nos estabelecimentos de ensino do Concelho, 

que frequentam, fora do horário lectivo e das actividades de enriquecimento curricular, na 

componente de apoio à família. - Programa “Aprender & Brincar”. 

 

No âmbito do Projecto Healthy And Wealthy Together, com terminus em Maio de 2011, foi 

aprovado transferir para o Qec-Eran, a verba correspondente a 25% do pré-financiamento 

recebido da Comissão Europeia. - Projecto “Healthy And Wealthy Together” - 

Transferência de Verba para o “Qec-Eran” 

 

No âmbito da utilização dos pavilhões desportivos escolares pelo movimento associativo 

desportivo do Município do ano lectivo em curso, foi aprovado a transferência de uma verba 

para pagamento às escolas decorrente da utilização daqueles pavilhões. – Pavilhões 

Desportivos Escolares Utilizados pelo Movimento Associativo Desportivo. 
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A Câmara deliberou proceder à abertura do procedimento concursal para recrutamento, em 

regime de contrato por tempo indeterminado, de quatro Assistentes Técnicos na área da 

Contabilidade e de quatro Técnicos Superiores nas áreas de Gestão, Contabilidade e Auditoria. 

- Procedimentos Concursais 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a actualização do valor das taxas devidas pelo 

bloqueamento, remoção e depósito de veículos, decorrente da publicação de diploma legal 

sobre a matéria, bem como dar conhecimento à Assembleia Municipal. - Regulamento 

Municipal Sobre Viaturas Estacionadas Indevida ou Abusivamente na Via Pública – 

Actualização do Valor das Taxas. 

 


