
 

 

 
 

REUNIÃO PÚBLICA DE CÂMARA DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o desenvolvimento do Plano de Segurança e 

Saúde, apresentado pela adjudicatária, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do 

artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada 

designada, “Eficiência Energética nas EB 2+3 Almeida Garrett – Execução de Obra”. – Plano 

de Segurança e Saúde. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o desenvolvimento do Plano de Segurança 

e Saúde, apresentado pela adjudicatária, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do 

artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada 

designada, “Eficiência Energética nas EB 2+3 Cardoso Lopes – Execução de Obra”. – Plano 

de Segurança e Saúde. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o desenvolvimento do Plano de Segurança e 

Saúde, apresentado pela adjudicatária, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do 

artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada 

designada, Eficiência Energética nas EB 2+3 José Cardoso Pires – Execução de Obra”. - 

Plano de Segurança e Saúde. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o desenvolvimento do Plano de Segurança 

e Saúde, apresentado pela adjudicatária, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do 

artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada 

designada, “Eficiência Energética nas EB 2+3 Pedro D’Orey da Cunha – Execução de Obra”. 

- Plano de Segurança e Saúde. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde 

apresentado pela adjudicatária, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo  

 



 

 

 

12º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada designada 

“Reparação de Fachadas – Casal do Silva”. - Plano de Segurança e Saúde. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado subscrever o Protocolo de Parceria para 

formalização do NPISA da Amadora, permitindo consolidar uma abordagem estratégica e 

holística de prevenção e intervenção, centrada nas pessoas em situações de sem-abrigo, por 

forma a que ninguém tenha de permanecer na rua por ausência de alternativa. - Protocolo 

de Parceria. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a abertura de procedimento concursal comum de 

recrutamento, para ocupação de dezoito postos de trabalho da carreira de Assistente 

Operacional, na categoria de Assistente Operacional (área de higiene e salubridade), para a 

constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado. – Procedimento Concursal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação das obras, no âmbito do 

Regulamento Reabilita + requerida por uma requerente, na qualidade de Administradora do 

Condomínio do imóvel sito na Rua Manuel Ribeiro de Pavia n.º 3, na freguesia 

Falagueira/Venda Nova, na Amadora. – Reabilita + 97/2020. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação das obras, no âmbito do 

Regulamento Reabilita + requerida por um requerente, na qualidade de Administrador do 

Condomínio do imóvel sito na Rua António Maria Lisboa n.º 14, na freguesia da Mina de Água, 

na Amadora. – Reabilita + 110/2020. 


