
 

 

 

 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES  

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora deliberado submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de 

autorização da afetação de três parcelas de terreno, a integrar o domínio público municipal, sitas na 

freguesia da Encosta do Sol, cedidas pela empresa proprietária do terreno – Integração de Parcelas no 

Domínio Público Municipal 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou as minutas dos contratos interadministrativos de delegação de 

competências, a celebrar com as freguesias da Encosta do Sol, Falagueira-Venda Nova, Mina de Água e 

Venteira, para desenvolvimento do projeto Jardim Seguro - Contratos Interadministrativos de Delegação 

de Competências – Projeto Jardim Seguro 

 

Foram pela Câmara Municipal da Amadora, aprovadas as minutas dos 1ºs aditamentos aos contratos 

interadministrativos de delegação de competências, para a gestão e manutenção de espaços de jogo e 

recreio, a celebrar com as freguesias das Águas Livres, Alfragide, Encosta do Sol, e Venteira, bem como 

aprovou o 2º aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de competências, celebrado com a 

freguesia da Falagueira-Venda Nova – Contratos Interadministrativos de Delegação de Comp etências – 

1ºs e 2º aditamentos – Espaços de Jogo e Recreio 

 

A Câmara Municipal da Amadora deliberou aprovar a minuta do 1º aditamento aos contratos 

interadministrativos de delegação de competências, celebrados com todas as freguesias do Município, para 

a gestão e manutenção de pavimentos em calçada - Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências – 1º Aditamento – Calçada 

 

 

 



 

 

 

 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovada a minuta do 1º aditamento aos acordos de execução de 

delegação de competências outorgados com as freguesias das Águas Livres, Encosta do Sol, Falagueira-

Venda Nova e Mina de Água, no tocante à gestão das feiras e mercados - Acordos de Execução de 

Delegação de Competências – 1º Aditamento – Feiras e Mercados 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do 2º aditamento aos acordos de execução de 

delegação de competências, no âmbito da gestão e manutenção dos espaços verdes, a celebrar com as 

seis freguesias do Município - Acordos de Execução de Delegação de Competências – 2º Aditamento – 

Espaços Verdes 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado o projeto de execução e abertura do concurso público 

designado “Parque Urbano do Neudel – Execução das Obras em Substituição do Promotor” (empreitada nº 

49/2015), aprovadas as peças concursais, nomeado o júri e delegação neste, das competências previstas 

no Código dos Contratos Públicos, bem como foi nomeada a coordenadora de segurança em obra – 

Concurso Público – Empreitada nº 49/2015 – Abertura  

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou, no âmbito dos concursos públicos para Requalificação de 

Pavimento 2016/2017 – Zonas Norte, Centro e Sul (Empreitadas nºs 35/2015, 36/2015 e 37/2015), os 

relatórios finais e as respetivas adjudicações às entidades que apresentaram as melhores propostas – 

Concursos Públicos – Empreitadas nºs 35/2015, 36/20 15 e 37/2015) – Relatórios Finais e 

Adjudicações 


