
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 9 DE JANEIRO DE 2019 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o despacho proferido pela Presidente a 26 

de dezembro de 2018, através do qual autorizou a 12.ª Modificação, relativa ao Orçamento 

da Despesa referente ao ano de 2018. – 12.ª Modificação – Ratificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o despacho proferido pela Presidente a 28 de 

dezembro de 2018, pelo qual autorizou a abertura de conta bancária na entidade bancária 

Deutsche Bank, para a constituição de aplicação financeira. - Abertura de Conta Bancária 

– Ratificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o ato praticado pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora, através do qual, autorizou a suspensão do ato de consignação da 

empreitada destinada à “Substituição de condutas e ramais existentes na ZMC dos Quartéis, 

na freguesia da Venteira, no município da Amadora” CP 95/2018, até se encontrarem 

reunidas todas as condições de início da mesma, designadamente, a emissão da licença por 

parte da Câmara Municipal da Amadora, para a realização dos trabalhos na via pública. – 

SIMAS - Suspensão do Ato de Consignação – Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o novo Tarifário para 2019 dos SIMAS. Foi ainda 

deliberado submeter a presente proposta para apreciação da Assembleia Municipal, 

nomeadamente para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 2.º, n.º 1 do artigo 3.º e n.º 1 

do artigo 5.º todos do Decreto-Lei n.º 147/2017 de 5 de dezembro, bem como da alínea g) 

do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na atual sua atual redação, no 

que se refere a adaptação (adesão) aos critérios de referência para o acesso ao tarifário 

social e revogação dos artigos 110.º e 111.º do Regulamento de Abastecimento de Água e 

Saneamento de Oeiras, atualmente em vigor, decorrente dos pressupostos do novo tarifário. 

– SIMAS – Tarifário para 2019. 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi deliberado ratificar o ato praticado pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS) e através do qual proferiu ordem de não execução dos 

trabalhos, no âmbito da empreitada destinada ao “Prolongamento da Rede de Estrada de 

Acesso ao Cemitério de Queluz, Freguesia da Venteira, Concelho da Amadora”, com vista 

ao encerramento administrativo da obra e aprovou a redução do valor das garantias 

prestadas pelo empreiteiro, libertando-se o valor remanescente e consequente redução do 

compromisso financeiro. – SIMAS - Ordem de Não Execução de Trabalhos – Ratificação 

de Ato. 

 

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

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

Condomínio do imóvel sito na Rua Fontes Pereira de Melo, n.º 5, na freguesia de Águas 

Livres, na Amadora. - Reabilita + 49/2018. 

 

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

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

Condomínio do imóvel sito na Avenida Combatentes da Grande Guerra n.º 64, na freguesia 

da Mina de Água, na Amadora. - Reabilita + 47/2018. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o início do procedimento administrativo relativo ao 

Projeto de Regulamento do “Prémio José Afonso”, ao abrigo da alínea k) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação conjugado com 

o n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo. - Projeto de Regulamento 

do “Prémio José Afonso” – Início do Procedimento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a constituição dos fundos de maneio para 

o ano 2019, a atribuir a serviços municipais para fazer face ao pagamento de despesas 

urgentes e inadiáveis. – Fundos de Maneio. 

 


