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EDITORIAL

QUE SEJA UM ANO FELIZ!

P

or norma, nestas primeiras linhas de
cada edição do boletim municipal,
faço questão de chamar a atenção
para boas notícias. Julgo ser
compreensível que o faça e nesta
edição, por maioria de razão, por se
tratar da última deste ano, momento ideal para um
balanço e uma retrospetiva dos meses passados.
Comecemos pelas boas notícias que nos estão mais
próximas, no tempo. Por exemplo, a notícia recente
que dá conta de que Oeiras ocupa o segundo lugar na
lista dos municípios portugueses com maior poder de
compra – dados revelados em novembro passado pelo
Instituto Nacional de Estatística.
O concelho surge destacado, logo a seguir a Lisboa
e antes do Porto. Naturalmente que esta notícia se
reveste de particular importância e significado porque
ao maior poder de compra surgem associados outros
fatores, como o nível de qualificação dos munícipes, as
baixas taxas de desemprego, os índices de qualidade de
vida, remetendo tudo isto, em última análise, para algo
difícil de quantificar e subjetivo mas que não deixa
de ser o principal móbil da minha atividade enquanto
autarca: o grau de felicidade dos oeirenses.
Outra boa notícia e uma que me deixa particularmente
orgulhoso. O trabalho conjunto de técnicos de diversas
unidades orgânicas do Município permitiu desenvolver
internamente uma aplicação que tem como objetivo
dar a conhecer aos munícipes, de forma responsável e
transparente, onde é aplicado o dinheiro dos impostos
municipais.
Chama-se ‘Para onde vai o meu dinheiro?’ e permite
aferir, em termos genéricos, a utilidade relativa
dos impostos pagos por cada contribuinte (os que se
refletem em receita municipal), distribuída pelas
diversas atividades que constituem competência da
Administração Local.
Trata-se de uma medida que visa contribuir para
a desejada transparência na gestão e utilização de
dinheiros públicos, incentivando, ao mesmo tempo,
um maior envolvimento dos cidadãos e um maior
conhecimento acerca das áreas nas quais a Câmara
Municipal assume intervenção direta.
Uma terceira boa notícia, da qual damos também conta
nesta edição do Oeiras Atual: Oeiras está a pouco mais
de cinco mil árvores de distância de cumprir o objetivo
delineado em 2006 e que previa igualar o número de
árvores plantadas em espaço público ao número de
habitantes, 170 mil, até 2017.
A meta foi traçada no âmbito do Plano Municipal de
Arborização e deu origem ao movimento ‘Uma árvore,
um cidadão’. Há dez anos o concelho teria cerca de 125
mil árvores. Até 2015 foram plantadas cerca de 38 mil,
pelo que o objetivo está cada vez mais próximo.
Para nossa satisfação, não tem sido uma tarefa
assumida única e exclusivamente pelos trabalhadores

ao serviço do Município – ainda que nenhum mérito
lhes possa ser retirado, neste como noutros domínios
–, tem sido uma missão abraçada, desde 2010, pelos
alunos das escolas do concelho e pela população
oeirense de um modo geral, através da participação
em ações de plantação em escolas, jardins, zonas
livres de edificação e ribeiras, no âmbito de iniciativas
dinamizadas pela Câmara Municipal.
Mais do que um objetivo do Município, fazer de
Oeiras um concelho onde por cada cidadão existe uma
árvore é um plano que tem contado com o empenho
dos munícipes, de todas as idades, facto que só pode
deixar-nos, a todos, orgulhosos da comunidade a que
pertencemos.
Uma vez que falamos de espaços verdes, não posso
deixar de aludir àquele que considero ter sido um dos
momentos altos para este concelho do ano que agora
termina.
Refiro-me à inauguração da última fase do Parque dos
Poetas, em julho, o momento que marcou a conclusão
da obra que permitiu criar o único parque de poesia do
mundo, um dos maiores museus ao ar livre do planeta,
um dos mais felizes casamentos entre a cultura e o
ambiente erguidos pelo Homem.
Tive oportunidade de o dizer então – e reitero – tratouse de um instante único no qual, estou certo, todos os
presentes partilharam comigo a alegria, a motivação
e o orgulho de pertencer a Oeiras, conscientes da
dimensão e da importância que representou para a
história recente do concelho.
O simbolismo de ver concretizado o desejo da geração
que precedeu o atual Executivo municipal na liderança
da autarquia associou-se ao renovar da ambição que
permitiu, desde logo, que nos lançássemos num novo
sonho, idealizando para este parque o início daquele
que poderá ser um dos, se não mesmo o maior, parques
urbanos da Europa.
Dois mil e quinze foi, assim, o ano em que o Parque dos
Poetas passou a fazer parte da realidade de todos os
oeirenses, bem como de todos quantos nos visitam.
Outros motivos não houvesse, teria sido, só por este, um
ano muito feliz.
O ano em que concluímos o Parque dos Poetas é o ano
que simbolicamente retrata a forma como recebemos
o passado e rumamos em direção ao futuro e como a
conquista de mais uma meta nos preparara para a
concretização dos sonhos de amanhã.
É neste sentido que vai o desejo que formulo
para todos os oeirenses no início de um
novo ano: que possam, a cada dia, renovar
a capacidade de sonhar e que essa lhes
permita, sempre, concretizar as vossas
aspirações.
Que seja um ano feliz, para todos.

O simbolismo de ver
concretizado o desejo da geração
que precedeu o atual Executivo
municipal na liderança
da autarquia associou-se
ao renovar da ambição que
permitiu, desde logo, que nos
lançássemos num novo sonho,
idealizando para este parque
o início daquele que poderá ser
um dos, se não mesmo o maior,
parques urbanos da Europa.
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OBRAS DE
RECUPERAÇÃO
E RESTAURO
COMPLEXO DO PALÁCIO
MARQUÊS DE POMBAL

PATRIMÓNIO

O Palácio e os Jardins do Marquês de Pombal
são um espaço singular em meio urbano,
classificado como Monumento Nacional.

Obras de requalificação
valorizam complexo do

PALÁCIO
DO MARQUÊS
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F

Foram intervencionados 109 vãos, tendo
a sua recuperação restituído ao palácio
parte da sua imponência.

oi recentemente
concluída a obra de
recuperação e restauro
dos vãos exteriores do
Palácio Marquês de
Pombal, integrada numa
intervenção global de
requalificação deste
importante património.
Nesta obra, em concreto, foram recuperados os
vãos (janelas e portas) existentes nas diversas
fachadas e empenas, que apresentavam já sinais
de degradação.
Nesta vasta intervenção optou-se por recuperar
os materiais já existentes, mantendo assim as
características arquitetónicas inalteradas, em
detrimento de uma solução que implicasse a
substituição destes materiais por outros mais
modernos mas eventualmente menos respeitadores
do que terá sido a traça original.
A intervenção consistiu na reparação ou
substituição de peças de madeira danificadas em
portas e janelas do palácio, afinação de ferragens,
substituição de vidros partidos e recuperação de
guardas metálicas.
Foram intervencionados 109 vãos, tendo a sua
recuperação restituído ao palácio parte da sua
imponência.
Com projeto assegurado pelos serviços municipais,
a obra foi adjudicada à empresa PMJ, Lda., com
prazo contratual de execução de 140 dias e um
custo global de 110 mil euros.
Recorde-se que o Município aprovou recentemente
o novo regulamento de acesso, visita pública e
cedência temporária de espaços do Palácio do
Marquês de Pombal.
O Palácio está aberto ao público desde o dia
22 de junho de 2015, revelando aquele que é o
maior equipamento classificado do Município,
importante património histórico nacional,
testemunho arquitetónico e paisagístico da época
pombalina.
Consciente da sua importância, o Município tem
desenvolvido obras de conservação e reabilitação
com a finalidade de proteger, valorizar e divulgar o
Palácio Marquês de Pombal, assegurando o respeito
pelo valor dos elementos construídos.
O antigo lagar de produção de azeite foi uma
das primeiras estruturas objeto de restauro, nos
finais da década de 80 do século passado. Ali
funcionou, até 2008, uma galeria de arte. Em 2009
o espaço foi novamente alvo de uma intervenção de
recuperação, tendo sido restaurado todo o processo
de produção de azeite, com vista à sua dinamização
enquanto polo de recriação histórica. A recuperação
do Lagar de Azeite representou um investimento
municipal na ordem dos 140 mil euros.
A adega do palácio foi outra das estruturas

HORÁRIOS

Palácio
Visitas livres de terça-feira a
domingo,
das 10h. às 18h.
Visitas orientadas às terças-feiras.
Concentração às 14.30h., junto à Loja
do Palácio
Jardins.
Entrada gratuita. Todos os dias
1 de maio a 30 de setembro 9h. > 21h.
1 de outubro a 30 de abril 10h. > 18h.

intervencionadas. Depois da obra realizada no
interior, em duas fases (2012 e 2013), também as
fachadas foram recuperadas. Os trabalhos tiveram
início no final de 2014 e terminaram em maio de
2015, traduzindo-se num investimento de cerca
de 80 mil euros. O investimento total na obra de
requalificação da adega (interior e exterior) foi de
220 mil euros.
Esta intervenção, para além de acautelar a
preservação de tão importante acervo histórico,
surgiu como resposta à necessidade de se criar
uma zona de estágio em madeira para o vinho de
Carcavelos (atualmente em fase de produção e
designado por Villa Oeiras) na antigas instalações
agrícolas do Palácio, que eram já utilizadas para
esse fim no século XVIII. Procurou-se, assim,
devolver a este espaço o seu uso original, tirando
partido das suas características naturais, excelentes
para o envelhecimento do vinho de Carcavelos.
O restante complexo do Palácio Marquês de Pombal
foi objeto de diversas intervenções em 2013, ano em
que se realizaram obras de recuperação no Lagar do
Vinho, na sala de jantar do Palácio, no Salão Nobre
e salas adjacentes e no terraço sul, entre outras,
representando um investimento superior a 410 mil
euros.
Em 2014 os trabalhos visaram, entre outros aspetos,
canalização, pintura, execução de mobiliário, num
investimento de perto de 40 mil euros.
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Antes

Já em 2015 as intervenções centraram-se nos
serviços, com a obra de reformulação da portaria
do palácio e do posto de turismo, instalação de WC
nos jardins e pintura de salas do circuito visitável,
representando um investimento de mais de 60 mil
euros.
O Palácio e os Jardins do Marquês de Pombal são
um espaço singular em meio urbano, classificado
como Monumento Nacional. A riqueza arquitetónica,
patrimonial e histórica do edificado e jardins, onde
são de realçar as artes decorativas, particularmente
a estatuária, a azulejaria e o estuque, são motivos
para uma visita que não deve deixar de fora o Lagar
de Azeite e a Adega, onde se pode provar o vinho de
Carcavelos Villa Oeiras.

Requalificação paisagística
da entrada da adega
e estacionamento
Manter e valorizar o património arquitetónico e
paisagístico da Quinta, valorizando também a fachada
do edifício da Adega e muros envolventes são dois dos
principais objetivos do projeto de requalificação do
espaço de entrada na adega e jardins do Palácio do
Marquês de Pombal, contíguo à Rua do Aqueduto.
Incidindo sobre uma área aproximada de sete mil
metros quadrados, a obra contemplou a integração de
um espaço para estacionamento automóvel, bem como
uma entrada para veículos pesados.
O projeto prevê a reposição da Alameda dos
Loureiros, ligando a Casa da Pesca à Cascata dos
Poetas, promovendo a amplitude de vista existente
para nascente com os relvados e edifícios do Palácio.
Ao mesmo tempo, integra estacionamento automóvel
de caráter natural e informal.
De acordo com as características intrínsecas ao
espaço, foram definidas zonas de circulação, estadia/
recreio e enquadramento. A conceção do espaço faz
recurso a uma linguagem de formas geométricas
consonantes com a imagem existente em toda a
quinta, valorizando o diálogo com os restantes
espaços exteriores, com o edificado e promovendo,
simultaneamente, a integração com a envolvente.
Em termos gerais o projeto que serviu de base à
execução da obra previu a definição de quatro
zonas distintas que se articulam entre si: uma praça
de receção à adega, tirando partido da geometria

Depois

O projeto prevê a reposição da Alameda
dos Loureiros, ligando a Casa da Pesca à Cascata
dos Poetas, promovendo a amplitude de vista
existente para nascente com os relvados e edifícios
do Palácio. Ao mesmo tempo, integra estacionamento
automóvel de caráter natural e informal.

ATUAL

evidente da fachada principal e fachadas
envolventes, uma zona polivalente preparada para
estacionamento automóvel, uma zona de entrada
pedonal no eixo correspondente à Alameda dos
Loureiros e uma zona junto à ribeira da Laje,
tirando partido do rio e da vista para a margem
esquerda da ribeira.
A zona de entrada pedonal que marca o eixo de
ligação entre a Casa da Pesca e a Cascata dos
Poetas (Alameda dos Loureiros) considera a
futura abertura à população do espaço da Estação
Agronómica Nacional, ligando assim a quinta de
cima e a quinta de baixo.

Neste local o muro foi recuado, criando-se uma
praça de receção, o que permite melhorias ao nível
da segurança rodoviária e concede dignidade à
quinta e aos espaços de entrada nos jardins. A
par da reposição do portão original para entrada
pedonal, propõe-se um novo portão para entrada
pontual de pesados (cargas e descargas, eventos,
entre outros).
Relativamente às pedras que se julga terem feito
parte de uma construção ali existente e original
do século XVIII, a chamada “coelheira”, foram
escolhidas criteriosamente para construir o muro
de entrada desta zona.
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Esta área prevê ainda o alargamento do eixo
que dá continuidade à Alameda dos Loureiros e
culmina nos relvados da Cascata.
Junto à ribeira, por outro lado, são propostos novos
percursos pedonais (também em saibro vermelho)
segundo a mesma lógica geométrica, valorizando
as conversadeiras ali existentes e potenciando a
utilização pedonal.
Um grande relvado, enquadrado a norte
e a sul por vegetação arbórea, integrando
as pedras trabalhadas e/ou esculpidas não
utilizadas na construção do muro, recorrendo
à mesma linguagem e geometria utilizadas na
requalificação de todo o espaço e uma zona verde
herbáceo-arbustiva contígua à Rua do Aqueduto
completam o projeto.

Nesta intervenção, faseada, estão contemplados os
trabalhos relativos à reabilitação dos elementos metálicos,
o tratamento e pintura dos vãos, incluindo a substituição
de vidros, bem como a limpeza das cantarias.

Restauro de vãos
exteriores no edifício sede
dos Paços do Concelho
Estão em curso os trabalhos relativos à
recuperação e restauro dos vãos exteriores
situados nos alçados dos edifícios dos Paços do
Concelho e antigos SMAS, com uma duração
prevista de quatro meses.
Nesta intervenção, faseada, estão contemplados os
trabalhos relativos à reabilitação dos elementos
metálicos, o tratamento e pintura dos vãos,
incluindo a substituição de vidros, bem como a
limpeza das cantarias.
A obra de recuperação iniciou-se pelas fachadas
do edifício dos antigos SMAS, seguindo-se o
edifício sede da Câmara Municipal e por fim
um dos edifícios contíguos. A empreitada, cuja
execução é da responsabilidade dos serviços
municpais, foi adjudicada à empresa Almeida
D´Eça Engenharia e Construção Unipessoal, Lda,
com um custo global que ronda os 114 mil euros.

Avança limpeza
e reparação de coberturas
Com a duração de um ano, dividida em duas
fases, esta intervenção pretende efetuar a
limpeza e pequenas reparações nas coberturas
de todo o edificado que constitui o complexo
do Palácio do Marquês de Pombal – palácio,
adega, lagares de vinho e azeite, Casa da Malta
e Paços do Concelho – melhorando a capacidade
dos edifícios para enfrentar as condições
meteorológicas típicas do inverno.
Neste âmbito foram removidas, com recurso e
jato de água e escovagem, as contaminações
biológicas e a sujidade acumuladas nas telhas e
caleiras de escoamento. Foi ainda substituída a
impermeabilização dessas caleiras, bem como
efetuada uma limpeza superficial das cantarias
do palácio, contribuindo igualmente para o
melhoramento estético de todos os edifícios.
A obra foi adjudicada à empresa VCJ, Lda. e
corresponde a um investimento na ordem dos 54
mil euros. ¬
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ORÇAMENTO

Quer saber para onde vai o dinheiro
dos seus impostos? Oeiras responde.

SOCIEDADE

Oeiras é o segundo concelho
do País com maior poder
de compra

Para dar a conhecer aos munícipes, de forma
responsável e transparente, onde é aplicado o
dinheiro dos impostos municipais, a Câmara
Municipal de Oeiras criou o aplicativo ‘Para
onde vai o meu dinheiro?’ que permite aferir,
em termos genéricos, a utilidade relativa dos
impostos pagos por cada contribuinte (os que
se refletem em receita municipal), distribuída
pelas diversas atividades que constituem
competência da Administração Local.
Esta aplicação, disponível em http://
omeudinheiro.cm-oeiras.pt/, pretende dar
a conhecer, de forma fácil e eficiente, onde

é investido o dinheiro público arrecadado
pelo Município em resultado da cobrança de
impostos.
O apuramento da contribuição variável de
IRS (5%) tem por base os valores dos escalões
anuais do imposto, definidos nos termos da
lei. Os valores referem-se a dados relativos
a 2014 (ano económico encerrado em termos
contabilísticos).
Refira-se que a aplicação ‘Para onde vai o meu
dinheiro?’ foi desenvolvida internamente por
técnicos de diversas unidades orgânicas do
Município. ¬

O

eiras ocupa o segundo lugar na lista
dos municípios portugueses com
maior poder de compra, em 2013,
de acordo com dados revelados em
novembro passado pelo Instituto
Nacional de Estatística. O concelho apresenta o índice
de 180,7 pontos, logo a seguir a Lisboa (207,9 pontos)
e antes do Porto, com 169,9.
Este resultado será consequência direta da liderança
de Oeiras noutros rankings, por exemplo, pelo facto
de ser o concelho mais qualificado do País, atendendo
ao número de residentes com licenciatura, e o
segundo no que se refere à percentagem de quadros
superiores, profissões intelectuais e científicas. Além
do mais, Oeiras detém a menor taxa de desemprego
da Grande Lisboa e uma das menores do País, sendo
o concelho da Área Metropolitana de Lisboa que
apresenta o valor mais elevado em matéria de ganho
médio mensal das pessoas empregadas. ¬
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FAZER

MOBILIDADE

Novo troço da VLN melhora
acessos a Carnaxide

F

oi aberto ao trânsito automóvel em meados de
novembro o troço da Via Longitudinal Norte entre
Nova Carnaxide e a Rotunda da Pinhol. Ao permitir
a ligação entre as zonas de Nova Carnaxide,
Outurela e Portela a Linda-a-Velha, Miraflores, Algés
e Alfragide, este troço de estrada contribui de forma
determinante para a melhoria da acessibilidade
global a Carnaxide, diminuindo, ao mesmo tempo, a elevada procura e
excessiva dependência do nó de Carnaxide/Linda-a-Velha da A5.
A abertura desta estrada corresponde ao desenlace de uma situação que
se prolongava há já três anos e à qual o Município era alheio. Quando
a Câmara Municipal de Oeiras iniciou a execução do referido troço foi
interposta, por moradores da zona, uma ação judicial relacionada com
a eventual sobreposição da linha de água do afluente da ribeira de
Outurela face à via projetada.
Foi então que se detetou que anteriormente à intervenção da Câmara
Municipal no local um dos urbanizadores e titular de um alvará na
zona de intervenção havia, à revelia de qualquer autorização ou licença
municipal, desviado a linha de água do afluente da ribeira de Outurela
cerca de 20 a 25 metros do seu traçado original, contrariamente ao que
se encontrava definido e caracterizado no Plano de Pormenor da Área
Central de Outurela-Portela e no próprio Plano Diretor Municipal,
atingindo metade do projeto inicial.
Tendo em conta esta situação, o Município foi forçado a proceder à
alteração do traçado da via, regularizando, em simultâneo, o troço do
afluente ilegalmente desviado pelo urbanizador. A Câmara Municipal
teve ainda de recolher parecer de todas as entidades envolvidas: a
Direção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território de Lisboa
e Vale do Tejo, o Instituto da Água e a Administração da Região
Hidrográfica do Tejo.
Só depois de ultrapassados os trâmites legais relativos a este processo
foi possível avançar para a revisão do projeto de execução original, face
à obrigatoriedade do novo Código da Contratação Pública.
O contrato de prestação de serviços firmado entre a Câmara Municipal
e a empresa responsável pela execução do projeto foi assinado em
junho de 2012. Seguiu-se a abertura do concurso para execução da obra,
que só aconteceu já em 2014, fruto de todos os procedimentos legais
necessários.

A empreitada de relocalização e regularização da linha de água afluente
à ribeira da Outurela e alteração da VLN entre as duas rotundas,
denominadas rotunda 2 e rotunda 3m foi adjudicada à empresa Tomás
de Oliveira – Empreiteiros, SA por um valor na ordem dos 990 mil euros.
Os trabalhos incluíram demolições, escavações, terraplenagens,
construção de muros de suporte em betão, pavimentações, beneficiação
das drenagens pluvial e doméstica e remodelação de redes de águas,
iluminação pública e de equipamentos de sinalização e segurança. ¬

EQUIPAMENTOS

Obra do centro de saúde de Barcarena
arranca em janeiro
Janeiro é o mês que marca o arranque da
obra do Centro de Saúde de Barcarena. Após
concurso público, em que se apresentaram 23
candidatos, depois de analisadas e avaliadas
as propostas pelo júri nomeado para o efeito,
o Executivo municipal aprovou, no início de
novembro, a adjudicação da empreitada à empresa Costa e Carvalho, SA, pelo valor de 980
mil euros (mais IVA), com prazo de execução
de 548 dias.
O novo centro de saúde servirá um universo de
cerca de 18 mil utentes, localizando-se na Quin-

10 - OEIRAS ATUAL -

ta das Lindas, onde será reabilitado o edifício
principal e demolidas as estruturas que não
fazem parte da construção original. O projeto
assenta na disposição de um novo edifício de
apenas um piso e uma cave técnica. Morfologicamente o edifício novo desenvolver-se-á em
redor de um pátio interno, criando uma zona
exterior semiprivada que permitirá que o edifício antigo respire, possibilitando igualmente
o atravessamento mais rápido entre diversas
zonas do centro de saúde. ¬

FAZER

EQUIPAMENTOS

Passeio Marítimo avança
dois quilómetros com ciclovia

O Passeio Marítimo é uma das principais
infraestruturas de fruição pública do concelho,
abrangendo atualmente já cerca de 40% de
frente ribeirinha, sendo objetivo do Município
ligar, futuramente, Oeiras a Algés.

T

eve início no
passado mês
de novembro a
empreitada de
construção de
um novo troço do
Passeio Marítimo,
ligando a zona do restaurante Baía dos
Golfinhos à praia da Cruz Quebrada.
Esta nova fase, cujo valor de adjudicação
é superior a dois milhões e 500 mil euros,
terá uma extensão de cerca de 1 990 metros
e uma largura mínima de 7,50 metros,
sendo 2,5 metros destinados a ciclovia e os
restantes cinco metros a circulação pedonal.
A criação de uma ciclovia neste trecho
permitirá ligar a zona da Cruz Quebrada/

Estádio Nacional ao Passeio Marítimo de
Algés, onde já existe uma ciclovia com
perto de um quilómetro de extensão.
O Passeio Marítimo é uma das principais
infraestruturas de fruição pública do
concelho, abrangendo atualmente já
cerca de 40% de frente ribeirinha, sendo
objetivo do Município ligar, futuramente,
Oeiras a Algés.
Mesmo num cenário de fortes restrições
orçamentais, Oeiras tem investido
fortemente na gestão e elaboração
de estudos e projetos para a frente
ribeirinha, mantendo como prioridade a
consolidação da vocação do litoral como
espaço de afirmação e excelência de
Oeiras enquanto espaço-cidade. ¬

URBANISMO

Curtas

Rua requalificada
Ficou recentemente concluída a obra de requalificação da Rua do Silval,
em Oeiras. Os trabalhos incluíram a pavimentação de arruamentos e passeios, retirada da rede aérea de distribuição de energia e trabalhos de sinalização horizontal e vertical.
A empreitada representou um investimento na ordem dos 30 mil euros.
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AMBIENTE

Oeiras a caminho de
cumprir objetivo de ter uma
árvore por cada cidadão

C

iente da
importância das
árvores e dos
seus benefícios,
a Câmara
Municipal de
Oeiras tem vindo
a desenvolver,
ao longo dos
anos, diversas iniciativas no sentido de
aumentar a massa verde no concelho.
Neste âmbito, foi delineado um plano
estratégico denominado de Plano Municipal de Arborização cuja implementação
se iniciou em 2006 e que visa igualar o
número de árvores no concelho ao número
de habitantes – cerca de 170 mil – até 2017,
prevendo a plantação de novas árvores nas
áreas livres do concelho e vias de comunicação ou eixos de circulação relevantes.
Este plano pretende igualmente constituir-se enquanto instrumento de sensibilização
ambiental, tendo sido criado o movimento
‘Uma árvore, um cidadão’.
Estimou-se que em 2006 o concelho de Oeiras teria cerca de 125 mil árvores. Até 2015
foram plantadas cerca de 38 mil árvores,
pelo que o Município está a pouco mais de
cinco mil árvores de distância de cumprir o
objetivo de 170 mil árvores até 2017.
Para a concretização deste objetivo têm
contribuído, desde 2010, os alunos das
escolas do concelho e a população oeirense, através da participação em ações de
plantação em escolas, jardins, zonas livres
de edificação e ribeiras, no âmbito das
comemorações do outono e da primavera.
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Entre as muitas crianças que
participaram nas iniciativas
associadas à comemoração do outono
esteve o Francisco. O Francisco plantou
um cipreste californiano que
foi batizado com o seu nome, facto
que o encheu de orgulho.
AnO

Nº de árvores
plantadas

2006

2269

2007

8787

2008

6164

2009

9559

2010

1356

2011

2719

2012

1180

2013

1052

2014

829

2015

769

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
2.ª REUNIÃO, REALIZADA EM 23 DE
FEVEREIRO DE 2015
MINUTA DE PARTE DA ATA

cia, nos termos e condições propostos pelo
Órgão Executivo do Município, traduzidos
naquela deliberação.

DELIBERAÇÃO N.º 23/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 89/15 – DGP – ADJUDICAÇÃO À “NATURIDADE – GESTÃO DE
ALOJAMENTOS GERIÁTRICOS, S.A.”, DO
ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS DE 2 IMÓVEIS MUNICIPAIS,
SITOS EM PORTO SALVO E LAVEIRAS,
PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE
CUIDADOS GERIÁTRICOS E DE CUIDADOS DE SAÚDE NA DEPENDÊNCIA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número oitenta e
nove barra quinze, a que se refere a deliberação número cinquenta e sete da Reunião
da Câmara Municipal, realizada em quatro
de fevereiro de dois mil e quinze e deliberou
por maioria, com vinte e quatro votos a favor,
sendo dezasseis do Grupo Político Municipal
Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete do Partido
Social Democrata e um do Centro Democrático Social-Partido Popular, com doze votos
contra, sendo seis do Partido Socialista, quatro da Coligação Democrática Unitária, um
do Bloco de Esquerda e um do Partido pelos
Animais e pela Natureza, e com uma abstenção do Partido Socialista, aprovar o arrendamento para fins não habitacionais de dois
imóveis municipais, à “Naturidade – Gestão
de Alojamentos Geriátricos, Sociedade Anónima, sitos em Porto Salvo e Laveiras, para
instalação de Unidades de Cuidados Geriá-

DELIBERAÇÃO N.º 24/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 913/14 – DPM – DESAFETAÇÃO DE PARCELAS DO DOMÍNIO
PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO
MUNICIPAL NO ÂMBITO DO ALVARÁ DE
LOTEAMENTO Nº 19/01 – (CDH PÁTIO DOS
CAVALEIROS)
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número novecentos
e treze barra catorze, a que se refere a deliberação número dezoito da Reunião da Câmara
Municipal, realizada em sete de janeiro de
dois mil e quinze e deliberou por unanimidade, com trinta e seis votos a favor, sendo dezasseis do Grupo Político Municipal Isaltino
Oeiras Mais à Frente, sete do Partido Socialista, seis do Partido Social Democrata, quatro
da Coligação Democrática Unitária, um do
Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Partido
pelos Animais e pela Natureza, aprovar a desafetação de duas parcelas de terreno, com
uma área total de quatrocentos e oitenta e
três vírgula oitenta e cinco metros quadrados,
do domínio público municipal para o domínio
privado municipal, conforme proposto pelo
Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 25/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 30/15 – SIMAS – 1.ª
REVISÃO ORÇAMENTAL 2015 – MODIFI-

DA DESPESA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número trinta barra
quinze, a que se refere a deliberação número
vinte e um da Reunião da Câmara Municipal,
realizada em vinte e um de janeiro de dois
mil e quinze e deliberou por unanimidade,
com vinte e sete votos a favor, sendo dez do
Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras
Mais à Frente, cinco do Partido Socialista,
seis do Partido Social Democrata, quatro da
Coligação Democrática Unitária, um do Bloco
de Esquerda e um do Partido pelos Animais
e pela Natureza, aprovar a primeira revisão
orçamental de dois mil e quinze, dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento
dos Municípios de Oeiras e Amadora, no valor
global de onze milhões quatrocentos e trinta mil euros, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município, traduzido naquela
deliberação.

Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete do Partido
Socialista, sete do Partido Social Democrata,
quatro da Coligação Democrática Unitária,
um do Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do
Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar a afetação ao Domínio Público Municipal
de mil e sessenta e sete metros quadrados de
terreno no Bairro do Carrascal, em Leceia,
conforme proposto pelo Órgão Executivo do
Município, traduzido naquela deliberação.

D

ELIBERAÇÕES DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 3/2015
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2015
MINUTA DE PARTE DA ATA

DELIBERAÇÃO N.º 26/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 37/15 – DGP – LOTEAMENTO DE INICIATIVA MUNICIPAL NO
Bº. DO CARRASCAL, EM LECEIA – ADITAMENTO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Nº. 920/09 DE 23/09//09

DELIBERAÇÃO N.º 27/2015
MOÇÃO – “POR UMA POLÍTICA EFETIVA
DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE DE GÉNERO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS
MULHERES EM OEIRAS”, APRESENTADA
PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PS

A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número trinta e
sete barra quinze, a que se refere a deliberação número vinte e oito da Reunião da Câmara Municipal, realizada em vinte e um de
janeiro de dois mil e quinze e deliberou por
unanimidade, com trinta e sete votos a favor,
sendo dezasseis do Grupo Político Municipal

A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da Moção referida em título
e deliberou por unanimidade, com trinta e
quatro votos a favor, sendo catorze do Grupo
Político Isaltino Oeiras Mais À Frente, seis
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda, um

e um do Partido pelos Anim
solicitar à Câmara Municip
sentação de relatório interc
periodicidade anual, relativ
no Municipal para Igualdad
verá ser apreciado no mês d
bleia Municipal, bem como
Permanente da Assembleia
dedicada aos temas sociais,
mente na sua atividade, o
iniciativas que visem a pro
de género e o reforço dos d
dentro do âmbito das suas a
a monitorização permanent
cipal e dos dados estatíst
sobre a situação social das m

DELIBERAÇÃO N.º 28/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 49/15
ÇÃO DOS LIMITES DO JA
MARQUÊS DE POMBAL –
DA VEDAÇÃO EXISTENTE
TA DOS POETAS

A Assembleia Municipal
nhecimento da proposta núm
barra quinze, a que se refe
mero dezoito da Reunião d
realizada em quatro de fev
quinze e deliberou por una
ta e sete votos a favor, sen
Político Municipal Isaltino O
oito do Partido Socialista, s
Democrata, quatro da Co
Unitária, um do Bloco de E
tro Democrático Social-Part
Partido pelos Animais e pe
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cento e cinquenta e dois do Livro de Notas
para Escrituras Diversas número Cinquenta
e Cinco do extinto Notário Privativo deste
Município, a treze de novembro de dois mil
e três, no sentido de proceder à substituição
da planta a ela anexa, relativa ao prédio urbano sito no Largo Marquês de Pombal, em
Oeiras e São Julião da Barra, com área total
de quarenta e sete mil e setecentos e trinta
e sete metros quadrados, descrito na Conservatória do Registo Predial de Oeiras sob
o número quatro mil duzentos e um, da Freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, com
a inscrição registada a favor do Município de
Oeiras pela apresentação vinte e cinco, de
onze de dezembro de dois mil e três e inscrito
na matriz predial urbana da atual União de
Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias com o artigo seis mil
quatrocentos e noventa e dois, mantendo-se
em tudo e no demais a escritura a retificar,
conforme proposto pelo Órgão Executivo do
Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 29/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 94/15 – DCT – APOIO
À REALIZAÇÃO DO “MATIS FESTIVAL
2015 – YOUR MARKET SHOW”
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número noventa e
quatro barra quinze, a que se refere a deliberação número dezoito da Reunião da Câmara
Municipal, realizada em dezoito de fevereiro
de dois mil e quinze e deliberou por unanimidade, com trinta e cinco votos a favor, sendo
quinze do Grupo Político Municipal Isaltino
Oeiras Mais à Frente, sete do Partido Socialista, seis do Partido Social Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um

do Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Partido pelos Animais e pela Natureza, autorizar a
isenção do pagamento das taxas municipais,
devidas pela emissão das seguintes licenças:
DELIBERAÇÃO N.º 30/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 116/15 – DGP – DESAFETAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO
DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO
PRIVADO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS, SITAS NA RUA LUCIANO CORDEIRO, EM
PAÇO DE ARCOS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número cento e
dezasseis barra quinze, a que se refere a deliberação número vinte e um da Reunião da
Câmara Municipal, realizada em quatro de
março de dois mil e quinze e deliberou por
maioria, com vinte e dois votos a favor, sendo doze do Grupo Político Municipal Isaltino
Oeiras Mais à Frente, cinco do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática e um do Centro Democrático Social-Partido Popular, com sete votos contra do Partido
Socialista e com duas abstenções, sendo uma
do Bloco de Esquerda e uma do Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar a desafetação de quatro parcelas de terreno, com
as áreas de trinta e nove vírgula sessenta e
oito metros quadrados, trinta e três vírgula
zero dois metros quadrados, cinquenta e três
vírgula zero oito metros quadrados e trinta
e três vírgula quarenta e oito metros quadrados, do domínio público para o domínio
privado do Município de Oeiras, sitas na Rua
Luciano Cordeiro, em Paço de Arcos, conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município traduzido naquela deliberação.

DELIBERAÇÃO N.º 31/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 141/15 – DGP – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO DE
ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS, DE 2 IMÓVEIS MUNICIPAIS,
SITOS EM PORTO SALVO E LAVEIRAS,
PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE
CUIDADOS GERIÁTRICOS E DE CUIDADOS DE SAÚDE NA DEPENDÊNCIA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número cento e
quarenta e um barra quinze, a que se refere a deliberação número quarenta e seis da
Reunião da Câmara Municipal, realizada em
quatro de março de dois mil e quinze e deliberou por maioria, com vinte e três votos a favor, sendo quinze do Grupo Político Municipal
Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete do Partido
Social Democrata e um do Centro Democrático Social-Partido Popular, com treze votos
contra, sendo sete do Partido Socialista, quatro da Coligação Democrática, um do Bloco
de Esquerda e um do Partido pelos Animais
e pela Natureza e com uma abstenção do Partido Socialista, aprovar e ratificar a minuta do
contrato de arrendamento para fins não habitacionais, de dois imóveis municipais, sitos
em Porto Salvo e Laveiras, para instalação de
Unidades de Cuidados Geriátricos e de Cuidados de Saúde na Dependência, em vista à
sua celebração com a Naturidade – Gestão de
Alojamentos Geriátricos, Sociedade Anónima,
conforme proposto pelo Órgão Executivo do
Município traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 32/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 144/15 – DCP/DAE/
DHU - Pº. 556/DCP/13 - NÃO ADJUDICAÇÃO/
REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRA-

TAR NO ÂMBITO DO CONCURSO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA
GESTÃO DO SERVIÇO DE RECOLHA SELETIVA DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS
(OAU) NO CONCELHO DE OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número cento e
quarenta e quatro barra quinze, a que se refere a deliberação número quarenta e nove
da Reunião da Câmara Municipal, realizada
em quatro de março de dois mil e quinze e
deliberou por unanimidade dos presentes,
com trinta e dois votos a favor, sendo treze
do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras
Mais à Frente, sete do Partido Socialista,
seis do Partido Social Democrata, quatro
da Coligação Democrática, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido pelos Animais e
pela Natureza, aprovar a revogação da decisão de contratar no âmbito do concurso público para a concessão de serviços públicos
para gestão do serviço de recolha seletiva de
Óleos Alimentares Usados (OAU) do Concelho de Oeiras, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município traduzido naquela
deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 33/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 150/15 – DASSJ –
ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ÀS JUNTAS DE FREGUESIA
DAS UNIÕES DE FREGUESIAS E FREGUESIAS PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFÂNCIA – MAPA FINANCEIRO DO 1º. SEMESTRE DE 2015
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número cento e cinquenta barra quinze, a que se refere a deliberação número cinquenta e cinco da Reunião

de março de dois mil e qu
unanimidade, com trinta e
sendo treze do Grupo Políti
Oeiras Mais à Frente, oito
ta, sete do Partido Social D
Coligação Democrática Un
de Esquerda, um do Centro
-Partido Popular e um do P
e pela Natureza, aprovar a
às juntas de freguesia da U
de Algés, Linda-a-Velha e
fundo, da União das Fregue
de Queijas, da União das Fr
São Julião da Barra, Paço d
Junta de Freguesia de Port
global de duzentos e trinta
a comparticipação nas des
dos estabelecimentos de in
seguinte forma: ------------------de Freguesia - Valor primei
e quinze - Valor mensal a tra
------------- União das Freguesi
-Velha e Cruz Quebrada/Daf
mil euros – catorze mil e qu
------------- União das Fregue
Queijas – sessenta e seis mi
ros;		
------------- União das Fregues
Julião da Barra, Paço de A
e sete mil euros – quatro m
ros;
-------------- Junta de Freguesia
quenta e um mil euros – o
euros.
-------------- Total – duzentos e
– trinta e oito mil e quinhe
------- O pagamento destes m
efetuado mensalmente, con
Órgão Executivo do Municí
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DELIBERAÇÕES DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE OEIRAS

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 16/2015 DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2015

a) Para dois mil e quinze – um milhão sessenta e quatro mil e vinte euros;
b) Para dois mil e dezasseis – um milhão oitocentos e setenta e três mil trezentos e dois
euros e noventa e dois cêntimos, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município,
traduzido naquela deliberação.

DELIBERAÇÃO N.º 119/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 378/15 – SIMAS – 2.ª
REVISÃO ORÇAMENTAL 2015 – MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO DA RECEITA E
DA DESPESA/ALTERAÇÃO DO MAPA DE
PESSOAL 2015
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número trezentos e
setenta e oito barra quinze, a que se refere
a deliberação número catorze da Reunião da
Câmara Municipal, realizada em vinte e nove
de julho de dois mil e quinze e deliberou por
maioria, com trinta e quatro votos a favor,
sendo catorze do Grupo Político Municipal
Isaltino Oeiras Mais à Frente, oito do Partido
Socialista, sete do Partido Social Democrata,
quatro da Coligação Democrática Unitária e
um do Partido pelos Animais e pela Natureza,
e com duas abstenções, sendo uma do Bloco
de Esquerda e uma do Centro Democrático
Social-Partido Popular, aprovar a segunda
Revisão Orçamental de dois mil e quinze e
alteração do mapa de pessoal para dois mil e
quinze dos Serviços Intermunicipalizados de
Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município, traduzido naquela
deliberação.

DELIBERAÇÃO N.º 122/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 550/15 – DAGF – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES PARA 2016
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número quinhentos e
cinquenta barra quinze, a que se refere a deliberação número sessenta e dois da Reunião da
Câmara Municipal, realizada em quinze de julho de dois mil e quinze, e deliberou por maioria, com vinte e seis votos a favor, sendo catorze do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras
Mais À Frente, sete do Partido Social Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária e um do Bloco de Esquerda, e com nove
votos contra, sendo sete do Partido Socialista,
um do Centro Democrático Social/Partido Popular e um do Partido Pelos Animais e Pela
Natureza, aprovar a fixação da participação
do Município de Oeiras em cinco por cento do
IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal
na respetiva circunscrição territorial, relativa
aos rendimentos do ano dois mil e dezasseis,
calculada sobre a respetiva coleta líquida das
deduções previstas no número um, do artigo
septuagésimo oitavo, do CIRS, conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município traduzido naquela deliberação.

DELIBERAÇÃO N.º 120/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 588/15 – DGF – 3.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E 3.ª REVISÃO ÀS
GRANDES OPÇÕES DO PLANO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número quinhentos
e oitenta e oito barra quinze, a que se refere
a deliberação número quarenta e quatro da
Reunião da Câmara Municipal, realizada em
vinte e nove de julho de dois mil e quinze e
deliberou por maioria, com trinta e seis votos a favor, sendo quinze do Grupo Político
Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, oito
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda e um
do Partido pelos Animais e pela Natureza, e
com uma abstenção do Centro Democrático
Social-Partido Popular, aprovar a terceira Revisão ao Orçamento e a terceira Revisão às
Grandes Opções do Plano, conforme proposto
pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.

DELIBERAÇÃO N.º 123/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 549/15 – DAGF – LANÇAMENTO DE DERRAMA RELATIVA AO
ANO DE 2015 A SER COBRADA EM 2016
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número quinhentos e quarenta e nove barra quinze, a que se
refere a deliberação número sessenta e um
da Reunião da Câmara Municipal, realizada
em quinze de julho de dois mil e quinze, e
deliberou por maioria, com vinte e seis votos a favor, sendo catorze do Grupo Político
Municipal Isaltino Oeiras Mais À Frente, sete
do Partido Social Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária e um do Bloco
de Esquerda, e com nove votos contra, sendo
sete do Partido Socialista, um do Centro Democrático Social – Partido Popular e um do
Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar o lançamento de Derrama, para o ano de
dois mil e quinze, em um vírgula quatro por
cento, sobre o lucro tributável sujeito e não
isento de IRC gerado no Município de Oeiras,
para os sujeitos passivos com um volume de
negócios que não ultrapasse os cento e cinquenta mil euros, bem como o lançamento de
Derrama, para o ano de dois mil e quinze, em
um vírgula cinco por cento, sobre o lucro tributável sujeito não isento de IRC gerado no
Município de Oeiras, para os sujeitos passivos
com um volume de negócios superior a cento e cinquenta mil euros, conforme proposto
pelo Órgão Executivo do Município traduzido
naquela deliberação.

DELIBERAÇÃO N.º 121/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 526/15 – DPE – OBRA
N.º 3/DPE/11 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO
PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO PARA
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE
CARNAXIDE – EXTENSÃO DE ALGÉS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número quinhentos
e vinte e seis barra quinze, a que se refere a
deliberação número trinta e oito da Reunião
da Câmara Municipal, realizada em quinze
de julho de dois mil e quinze e deliberou
por unanimidade, com trinta e sete votos a
favor, sendo quinze do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, oito
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular e
um do Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar a prorrogação graciosa do prazo
para a construção do edifício para instalação
do Centro de Saúde Carnaxide – Extensão
de Algés e nova calendarização do plano de
trabalhos com o ajustamento da programação
financeira em função do valor da despesa plurianual a efetuar, para os seguintes valores
com IVA incluído à taxa legal em vigor:

DELIBERAÇÃO N.º 124/2015
PROPOSTA CMO N.º 548/15 – DAGF – TAXA
MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM
PARA O ANO 2016
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número quinhentos
e quarenta e oito barra quinze, a que se refere
a deliberação número sessenta da reunião da
Câmara Municipal, realizada em quinze de
julho de dois mil e quinze, e deliberou por
maioria, com trinta e um votos a favor, sendo
catorze do Grupo Político Municipal Isaltino
Oeiras Mais à Frente, sete do Partido Socialista, sete do Partido Social Democrata, um do
Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Partido
pelos Animais e pela Natureza, e com quatro votos contra da Coligação Democrática

2 - SUPLEMENTO DELIBERAÇÕES E REGULAMENTOS -

Unitária, fixar a Taxa Municipal de Direitos
de Passagem (TMDP), para o ano dois mil e
dezasseis, em zero vírgula vinte e cinco por
cento sobre a faturação mensal emitida pelas
empresas que oferecem redes e serviços de
comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais
do Município de Oeiras, conforme proposto
pelo Órgão Executivo do Município traduzido
naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 125/2015
PROPOSTA CMO N.º 628/15 – DPE – CONSTITUIÇÃO DE NOVO DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE PRÉDIO MUNICIPAL A FAVOR DA CERCIOEIRAS, DESTINADO A UM
EQUIPAMENTO SOCIAL E ANULAÇÃO DO
CONTRATO EM VIGOR
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número seiscentos
e vinte e oito barra quinze, a que se refere
a deliberação número oitenta e quatro da
reunião da Câmara Municipal, realizada em
vinte e nove de julho de dois mil e quinze, e
deliberou por unanimidade, com trinta votos
a favor, sendo dez do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete do
Partido Socialista, seis do Partido Social Democrata, quatro da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular
e um do Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar a anulação da constituição do
direito de superfície na parcela de terreno
municipal localizado na Rua Dom João Segundo, em Queluz de Baixo, na Freguesia de
Barcarena, aprovada pela Deliberação de
Câmara número oitocentos e oitenta e três,
de dois mil e doze, de vinte e quatro de outubro de dois mil e doze e pela Deliberação
da Assembleia Municipal número cento e
catorze, de vinte de novembro, de dois mil e
doze e autorizar a cedência de nova parcela
de terreno municipal localizada na Avenida
Raúl Solnado, no Casal da Choca, Freguesia
de Porto Salvo, descrito na Primeira Conservatória do Registo Predial de Oeiras sob o
número dois mil e setenta e oito, e inscrito
na respetiva matriz urbana predial sob o artigo número quatro mil duzentos e noventa e
oito, para instalar uma residência para vinte
e quatro pessoas e um centro de atividades
ocupacionais para trinta pessoas com deficiência a favor da CERCIOEIRAS, no regime
de direito de superfície, por cinquenta anos,
a título gratuito, conforme proposto pelo
Órgão Executivo do Município traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 126/2015
PROPOSTA CMO N.º 629/15 – DRH – PREENCHIMENTO DE 9 POSTOS DE TRABALHO
DE ASSISTENTE OPERACIONAL NA ÁREA
DE CONDUÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS
E VEÍCULOS ESPECIAIS COM RECURSO
ÀS RESERVAS DE RECRUTAMENTO DO
MUNICÍPIO – CONSTITUIÇÃO – RELAÇÃO
JURÍDICA DE EMPREGO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO POR
TEMPO INDETERMINADO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número seiscentos e vinte e nove barra quinze, a que se refere a deliberação número oitenta e cinco da
reunião da Câmara Municipal, realizada em
vinte e nove de julho de dois mil e quinze, e
deliberou por unanimidade, com vinte e nove
votos a favor, sendo dez do Grupo Político
Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete
do Partido Socialista, seis do Partido Social
Democrata, três da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular e
um do Partido pelos Animais e pela Natureza,
autorizar o recurso à reserva de recrutamento
de Assistente Operacional na área de condução de máquinas pesadas e veículos especiais
do Município de Oeiras, para preenchimento
de nove postos de trabalho de Assistente Operacional, com vista à constituição de relação

jurídica de emprego por tempo indeterminado, conforme proposto pelo Órgão Executivo
do Município traduzido naquela deliberação.

SESSÃO ORDINÁRIA N.º 4/2015
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2015
DELIBERAÇÃO N.º 127/2015
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO – “OEIRAS PRECISA DE UM CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FUNCIONAR”,
APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO
MUNICIPAL DO PS”
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da Proposta de Recomendação
referida em título, e deliberou por unanimidade, com trinta e um votos a favor, sendo
treze do Grupo Político Isaltino Oeiras Mais
À Frente, cinco do Partido Socialista, sete do
Partido Social Democrata, três da Coligação
Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Partido pelos Animais e pela Natureza, recomendar à Câmara
Municipal de Oeiras:
(i) A promoção imediata das diligências necessárias ao funcionamento do Conselho
Municipal de Educação, junto das entidades
competentes;
(ii) O agendamento em reunião do Conselho
Municipal de Educação, dos temas relacionados com os recursos humanos nas escolas
para o ano letivo em curso, as respostas às necessidades educativas especiais, avaliação da
situação do amianto nas infraestruturas existentes, rede de transporte escolar e execução
do contrato interadministrativo;
(iii) Dar conhecimento às escolas da presente proposta, através dos respetivos órgãos
diretivos.
DELIBERAÇÃO N.º 128/2015
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO – “NATAÇÃO GRATUITA PARA AS CRIANÇAS DE
OEIRAS”, APRESENTADA PELO GRUPO
POLÍTICO MUNICIPAL DO PS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da Proposta de Recomendação
referida em título, e deliberou por unanimidade, com trinta e um votos a favor, sendo
treze do Grupo Político Isaltino Oeiras Mais
À Frente, cinco do Partido Socialista, sete do
Partido Social Democrata, três da Coligação
Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Partido pelos Animais e pela Natureza, recomendar à Câmara
Municipal de Oeiras que, em articulação com
os agrupamentos escolares e associações de
pais e em conjugação com a Oeiras Viva E.M.,
seja criado um programa de utilização gratuita das piscinas municipais pelos alunos do
primeiro ciclo do ensino básico.
DELIBERAÇÃO N.º 129/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 417/15 – DASSJ – PLANO MUNICIPAL DE OEIRAS PARA A INTEGRAÇÃO DE IMIGRANTES (2015-2017)
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número quatrocentos e dezassete barra quinze, a que se
refere a deliberação número trinta e cinco
da Reunião da Câmara Municipal, realizada
em dezassete de junho de dois mil e quinze e
deliberou por unanimidade, com trinta e sete
votos a favor, sendo quinze do Grupo Político
Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, oito
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular e
um do Partido pelos Animais e pela Natureza,
aprovar o Plano Municipal de Oeiras para a
Integração de Imigrantes, que vigorará até
dois mil e dezassete, conforme proposto pelo
Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
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DELIBERAÇÃO N.º 130/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 455/15 – DPE – DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE REABILITAÇÃO
URBANA EM ALGÉS E CRUZ-QUEBRADA/
DAFUNDO, CARNAXIDE, OEIRAS E PORTO
SALVO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número quatrocentos e cinquenta e cinco barra quinze, a
que se refere a deliberação número trinta e
seis da Reunião da Câmara Municipal, realizada em um de julho de dois mil e quinze e
deliberou por unanimidade, com trinta e sete
votos a favor, sendo quinze do Grupo Político
Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, oito
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular e
um do Partido pelos Animais e pela Natureza,
aprovar as Áreas de Reabilitação Urbana de
Algés e Cruz Quebrada/Dafundo, Carnaxide,
Oeiras e Porto Salvo, nos termos e condições
propostos pelo Órgão Executivo do Município, traduzidos naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 131/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 633/15 – DPE – DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE REABILITAÇÃO
URBANA EM CAXIAS E PAÇO DE ARCOS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número seiscentos e trinta e três barra quinze, a que se
refere a deliberação número oitenta e oito
da Reunião da Câmara Municipal, realizada em vinte e nove de julho de dois mil e
quinze e deliberou por unanimidade, com
trinta e sete votos a favor, sendo quinze do
Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras
Mais à Frente, oito do Partido Socialista,
sete do Partido Social Democrata, quatro
da Coligação Democrática Unitária, um do
Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Partido
pelos Animais e pela Natureza, aprovar as
Áreas de Reabilitação Urbana de Caxias e
de Paço de Arcos, nos termos e condições
propostos pelo Órgão Executivo do Município, traduzidos naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 132/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 591/15 – GP – TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO E EXPLORAÇÃO DO
PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA PISCINA OCEÂNICA DA PARQUES TEJO – PARQUEAMENTOS DE OEIRAS, E.M., S.A., PARA
A OEIRAS VIVA – GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DESPORTIVOS, E.M.
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número quinhentos
e noventa e um barra quinze, a que se refere a
deliberação número quarenta e sete da Reunião da Câmara Municipal, realizada em vinte e nove de julho de dois mil e quinze e deliberou por maioria, com trinta votos a favor,
sendo dezasseis do Grupo Político Municipal
Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete do Partido
Social Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido
Popular e um do Partido pelos Animais e pela
Natureza e com oito votos contra do Partido
Socialista, aprovar a delegação de poderes
de gestão e exploração do Parque de Estacionamento da Piscina Oceânica para a “Oeiras
Viva – Gestão de Equipamentos Culturais e
Desportivos, E.M.”, nos termos e condições
propostos pelo Órgão Executivo do Município, traduzidos naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 133/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 597/15 – DGO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS RELATIVO À “CORNETTO BUS TOUR”,
SOLICITADA POR REGI-CONCERTO, PRODUÇÕES MUSICAIS E AUDIOVISUAIS, LDA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número quinhentos e noventa e sete barra quinze, a que se
refere a deliberação número cinquenta e três

da Reunião da Câmara Municipal, realizada
em vinte e nove de julho de dois mil e quinze e deliberou por maioria, com vinte e nove
votos a favor, sendo quinze do Grupo Político
Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, seis
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata e um do Centro Democrático
Social-Partido Popular, com seis votos contra, sendo quatro da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda e um do
Partido pelos Animais e pela Natureza e com
uma abstenção do Partido Socialista, aprovar
a isenção do pagamento das taxas municipais
devidas pela realização do “Cornetto Bus
Tour”, solicitada por Regi-Concerto, Produções Musicais e Audiovisuais, Limitada, conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 134/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 601/15 – DGO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS DEVIDAS PELA OCUPAÇÃO DO
ESPAÇO PÚBLICO E PELA UTILIZAÇÃO
TEMPORÁRIA DE SALA DO PALÁCIO DOS
MARQUESES DE POMBAL PARA A REALIZAÇÃO DE FILMAGENS PARA O PROGRAMA TELEVISIVO “SABE OU NÃO SABE”
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número seiscentos
e um barra quinze, a que se refere a deliberação número cinquenta e sete da Reunião
da Câmara Municipal, realizada em vinte e
nove de julho de dois mil e quinze e deliberou por unanimidade, com trinta e seis votos
a favor, sendo quinze do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular e
um do Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar a isenção do pagamento de taxas
municipais, requerida por “Shine Ibérica”,
para filmagens na Vila de Oeiras e no Palácio
dos Marqueses de Pombal para o programa
da RTP UM “Sabe ou Não Sabe”, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município,
traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 135/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 665/15 – DGO – RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS REQUERIDA
POR “ENDEMOL PORTUGAL, LDA.”, PARA
FILMAGENS NA FÁBRICA DA PÓLVORA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número seiscentos e sessenta e cinco barra quinze, a que
se refere a deliberação número trinta e oito
da Reunião da Câmara Municipal, realizada
em nove de setembro de dois mil e quinze
e deliberou por maioria, com vinte e três
votos a favor, sendo quinze do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente,
sete do Partido Social Democrata e um do
Centro Democrático Social-Partido Popular,
com doze votos contra, sendo seis do Partido
Socialista, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda e um
do Partido pelos Animais e pela Natureza,
e com uma abstenção do Partido Socialista,
aprovar a isenção do pagamento das taxas
municipais, requerida por “Endemol Portugal, Limitada”, para realização de filmagens
na Fábrica da Pólvora, conforme proposto
pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 136/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 595/15 – GP – ALTERAÇÃO DE ESTATUTOS DA MUNICÍPIA
– EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, E.M., S.A.
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número quinhentos e noventa e cinco barra quinze, a que se
refere a deliberação número cinquenta e um
da Reunião da Câmara Municipal, realizada
em vinte e nove de julho de dois mil e quin-

ze e deliberou por maioria, com vinte e dois
votos a favor, sendo quinze do Grupo Político
Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, seis
do Partido Social Democrata e um do Partido pelos Animais e pela Natureza, com onze
votos contra, sendo sete do Partido Socialista
e quatro da Coligação Democrática Unitária,
e com duas abstenções, sendo uma do Bloco
de Esquerda e uma do Centro Democrático
Social-Partido Popular, aprovar a alteração
de estatutos da Municípia – Empresa de
Cartografia e Sistemas de Informação, E.M.,
Sociedade Anónima, conforme proposto pelo
Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.

maioria, com trinta e um votos a favor, sendo
quinze do Grupo Político Municipal Isaltino
Oeiras Mais à Frente, sete do Partido Socialista, seis do Partido Social Democrata, um do
Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social – Partido Popular e um do Partido
pelos Animais e pela Natureza, e com quatro
votos contra da Coligação Democrática Unitária, autorizar o recurso à reserva de recrutamento para preenchimento de nove postos
de trabalho de Assistente Técnico na área
de Ação Educativa do Município de Oeiras,
nos termos e condições propostos pelo Órgão
Executivo do Município, traduzidos naquela
deliberação.

DELIBERAÇÃO N.º 137/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 589/15 – GP – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE OEIRAS E
O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, EM CABO
VERDE
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número quinhentos
e oitenta e nove barra quinze, a que se refere a deliberação número quarenta e cinco da
Reunião da Câmara Municipal, realizada em
vinte e nove de julho de dois mil e quinze e
deliberou por unanimidade, com trinta e cinco votos a favor, sendo quinze do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente,
sete do Partido Socialista, seis do Partido
Social Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido
Popular e um do Partido pelos Animais e pela
Natureza, aprovar a celebração de protocolo
de colaboração entre o Município de Oeiras
e o Município de Santa Cruz, em Cabo Verde,
conforme proposto pelo Órgão Executivo do
Município, traduzido naquela deliberação.

DELIBERAÇÃO N.º 140/2015
PROPOSTA CMO N.º 720/15 – DRH – PREENCHIMENTO DE 15 POSTOS DE TRABALHO
DE ASSISTENTE OPERACIONAL NA ÁREA
DE AÇÃO EDUCATIVA COM RECURSO ÀS
RESERVAS DE RECRUTAMENTO DO MUNICÍPIO COM VISTA À CONSTITUIÇÃO DE
RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO NA MODALIDADE DE CONTRATO
DE TRABALHO A TERMO RESOLUTIVO
PARA O ANO ESCOLAR 2015/2016
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos e
vinte barra quinze, a que se refere a deliberação número quarenta e um da reunião da
Câmara Municipal, realizada em vinte e três
de setembro de dois mil e quinze, e deliberou
por maioria, com trinta votos a favor, sendo
quinze do Grupo Político Municipal Isaltino
Oeiras Mais à Frente, sete do Partido Socialista, seis do Partido Social Democrata, um do
Centro Democrático Social – Partido Popular
e um do Partido pelos Animais e pela Natureza, com quatro votos contra da Coligação
Democrática Unitária, e com uma abstenção
do Bloco de Esquerda, autorizar o recurso à
reserva de recrutamento para preenchimento
de quinze postos de trabalho de Assistente
Operacional na área de Ação Educativa do
Município de Oeiras, nos termos e condições
propostos pelo Órgão Executivo do Município, traduzidos naquela deliberação.

DELIBERAÇÃO N.º 138/2015
PROPOSTA CMO N.º 701/15 – DRH – PREENCHIMENTO DE 104 POSTOS DE TRABALHO
DE ASSISTENTE OPERACIONAL NA ÁREA
DE AÇÃO EDUCATIVA COM RECURSO ÀS
RESERVAS DE RECRUTAMENTO DO MUNICÍPIO E CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO
JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO NA
MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número setecentos e um barra quinze, a que se refere a deliberação número trinta e nove da reunião da
Câmara Municipal, realizada em vinte e três
de setembro de dois mil e quinze, e deliberou
por maioria, com trinta e um votos a favor,
sendo quinze do Grupo Político Municipal
Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete do Partido
Socialista, seis do Partido Social Democrata,
um do Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social – Partido Popular e um do
Partido pelos Animais e pela Natureza, e com
quatro votos contra da Coligação Democrática Unitária, autorizar o recurso à reserva de
recrutamento para preenchimento de cento e
quatro postos de trabalho de Assistente Operacional na área de Ação Educativa do Município de Oeiras, nos termos e condições propostos pelo Órgão Executivo do Município,
traduzidos naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 139/2015
PROPOSTA CMO N.º 702/15 – DRH – PREENCHIMENTO DE 9 POSTOS DE TRABALHO
DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE
AÇÃO EDUCATIVA COM RECURSO ÀS
RESERVAS DE RECRUTAMENTO DO MUNICÍPIO E CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO
JURÍDICA DE EMPREGO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO POR
TEMPO INDETERMINADO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos e
dois barra quinze, a que se refere a deliberação número quarenta da reunião da Câmara
Municipal, realizada em vinte e três de setembro de dois mil e quinze, e deliberou por

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 17/2015 DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 12 DE OUTUBRO DE 2015
DELIBERAÇÃO N.º 141/2015
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE
LUÍS MANUEL RODRIGUES DA COSTA TAVARES, APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PS
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou
por unanimidade, com trinta e sete votos a
favor, sendo dezasseis do Grupo Político Isaltino Oeiras Mais À Frente, sete do Partido
Socialista, sete do Partido Social Democrata,
quatro da Coligação Democrática Unitária,
um do Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do
Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar um Voto de Consternação e Pesar pelo
falecimento de Luís Manuel Rodrigues da
Costa Tavares.
DELIBERAÇÃO N.º 142/2015
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE
LUÍS MANUEL RODRIGUES DA COSTA TAVARES, APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PSD
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou
por unanimidade, com trinta e sete votos a
favor, sendo dezasseis do Grupo Político Isaltino Oeiras Mais À Frente, sete do Partido
Socialista, sete do Partido Social Democrata,
quatro da Coligação Democrática Unitária,
um do Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do
Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar um Voto de Pesar e um minuto de silêncio
pelo falecimento de Luís Manuel Rodrigues
da Costa Tavares.
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DELIBERAÇÃO N.º 143/2015
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE
LUÍS MANUEL RODRIGUES DA COSTA TAVARES, APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO IOMAF
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou
por unanimidade, com trinta e sete votos a favor, sendo dezasseis do Grupo Político Isaltino
Oeiras Mais À Frente, sete do Partido Socialista, sete do Partido Social Democrata, quatro
da Coligação Democrática Unitária, um do
Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular e um do Partido pelos
Animais e pela Natureza, aprovar um Voto de
Pesar e um minuto de silêncio pelo falecimento de Luís Manuel Rodrigues da Costa Tavares,
bem como propor a atribuição de distinção
honorifica nas comemorações do Dia Vinte e
Cinco de Abril e atribuição de toponímia na
Freguesia de Porto Salvo.
DELIBERAÇÃO N.º 144/2015
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE
FERNANDO COELHO E DE MARIA EDUARDA TAVARES, APRESENTADO PELO GRUPO
POLÍTICO MUNICIPAL DO PS
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou
por unanimidade, com trinta e sete votos a
favor, sendo dezasseis do Grupo Político Isaltino Oeiras Mais À Frente, sete do Partido
Socialista, sete do Partido Social Democrata,
quatro da Coligação Democrática Unitária,
um do Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do
Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar um Voto de Pesar pelo falecimento de Fernando Coelho e Maria Eduarda Tavares, que
foram trabalhadores do Município.
DELIBERAÇÃO N.º 145/2015
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO – SECÇÕES DE VOTO EM OEIRAS: AVALIAR PARA
NÃO VOLTAR A ERRAR, APRESENTADA
PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da Proposta de Recomendação
referida em título e deliberou por unanimidade, com trinta e sete votos a favor, sendo
dezasseis do Grupo Político Isaltino Oeiras
Mais À Frente, sete do Partido Socialista, sete
do Partido Social Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de
Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Partido pelos Animais e pela Natureza, recomendar à Câmara
Municipal de Oeiras:
(i) A elaboração de um Relatório de Avaliação sobre a organização das eleições legislativas de dois mil e quinze em Oeiras, sinalizando as anomalias e erros, elencando as queixas
e reclamações recebidas pelos eleitores, auscultando as Juntas de Freguesia e os partidos
políticos, no prazo de trinta dias;
(ii) A apresentação de um Plano de Ação prevendo medidas de melhoria das condições de
realização de eleições no concelho, à Assembleia Municipal de Oeiras e às Assembleias
de Freguesia do concelho, até ao início das
diligências de organização do próximo ato
eleitoral.
DELIBERAÇÃO N.º 146/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 724/15 – DAGF – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS RESPEITANTE AO ANO DE 2015 A LIQUIDAR
EM 2016
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos e
vinte e quatro barra quinze, a que se refere
a deliberação número catorze da Reunião da
Câmara Municipal, realizada em vinte e três
de setembro de dois mil e quinze, e deliberou
por maioria, com trinta votos a favor, sendo
catorze do Grupo Político Municipal Isaltino
Oeiras Mais À Frente, sete do Partido Socialista, sete do Partido Social Democrata, um do
Centro Democrático Social – Partido Popular
e um do Partido Pelos Animais e Pela Natureza, com cinco votos contra, sendo quatro
da Coligação Democrática Unitária e um do

Bloco de Esquerda, aprovar a fixação da taxa
do IMI em zero vírgula oito por cento para
prédios rústicos e zero vírgula trinta e quatro
por cento para os prédios urbanos avaliados
nos termos do CIMI, para o ano de dois mil
e quinze, a liquidar em dois mil e dezasseis;
Majoração em trinta por cento da taxa de
IMI aplicável aos prédios urbanos degradados arrendados, considerando-se como tais os
que, face ao seu estado de conservação, não
cumpram satisfatoriamente a sua função ou
façam perigar a segurança de pessoas e bens,
dado que os prédios devolutos já serão agravados em cem por cento por força do disposto
no Decreto-Lei número cento e cinquenta e
nove, de dois mil e dezasseis, de oito de agosto;
Definir, nos termos do número cinco, do artigo centésimo décimo segundo, do referido
diploma, que nas áreas identificadas com os
Núcleos de Formação Histórica, bem como
outros elementos patrimoniais relevantes assinalados como tal no Plano de Salvaguarda
do Património Construído e Ambiental do
Concelho de Oeiras, vigorem taxas minoradas
em trinta por cento às estabelecidas;
Aplicar taxas reduzidas de IMI atendendo
ao número de dependentes que compõem o
agregado familiar do proprietário a trinta
e um de dezembro, de acordo com os critérios estabelecidos no número treze, do artigo centésimo décimo segundo do código do
IMI, alterado pela LOE, Lei número oitenta
e dois-B, de dois mil e catorze, de trinta e um
de dezembro, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município traduzido naquela
deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 147/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 688/15 – DRH – 3.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 2015
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número seiscentos e
oitenta e oito barra quinze, a que se refere a
deliberação número vinte e sete da Reunião
da Câmara Municipal, realizada em vinte e
três de setembro de dois mil e quinze e deliberou por maioria, com trinta e três votos
a favor, sendo quinze do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, oito
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular e
um do Partido pelos Animais e pela Natureza
e com quatro votos contra da Coligação Democrática Unitária, aprovar a terceira alteração ao Mapa de Pessoal de dois mil e quinze,
atualmente em vigor, nos termos e condições
propostos pelo Órgão Executivo do Município, traduzidos naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 148/2015
PROPOSTA CMO N.º 712/15 – DASSJ – ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGÉS, LINDA-A-VELHA E CRUZ QUEBRADA/
DAFUNDO, PARA O PROJETO “UNIÃO SOLIDÁRIA”
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos
e doze barra quinze, a que se refere a deliberação número cinquenta e um da reunião
da Câmara Municipal, realizada em vinte e
três de setembro de dois mil e quinze, e deliberou por unanimidade, com trinta e sete
votos a favor, sendo quinze do Grupo Político
Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, oito
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social – Partido Popular
e um do Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar a atribuição financeira à União
das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e
Cruz Quebrada/Dafundo, no montante global
de onze mil cento e sessenta euros, para apoio
ao funcionamento do Projeto “União Solidária”, concretamente para fazer face a despesas relacionadas com a aquisição de material
para o apoio alimentar e para as atividades
do projeto, com divulgação de iniciativas e
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com a realização de “workshops” e formação
dirigida a desempregados, conforme proposto
pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 149/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 717/15 – DASSJ – ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
CARNAXIDE E QUEIJAS PARA APOIO AO
PROJETO “USER – UNIR PARA SER”
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos
e dezassete barra quinze, a que se refere a
deliberação número cinquenta e seis da Reunião da Câmara Municipal, realizada em vinte e três de setembro de dois mil e quinze e
deliberou por unanimidade, com trinta e seis
votos a favor, sendo quinze do Grupo Político
Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, oito
do Partido Socialista, seis do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular e
um do Partido pelos Animais e pela Natureza,
aprovar a atribuição de comparticipação financeira à União das Freguesias de Carnaxide e Queijas no valor de cinco mil euros, para
apoio ao funcionamento do projeto “USER –
Unir para Ser” e, concretamente, para apoiar
o funcionamento do Banco de Bens doados, o
projeto “Zero Fome” e cinquenta por cento
dos custos do serviço de Psicologia, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município,
traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 150/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 722/15 – DCT – REGULAMENTO DE ACESSO, VISITA PÚBLICA E
CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE ESPAÇOS DO
PALÁCIO DOS MARQUESES DE POMBAL –
ADITAMENTO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 334/2015
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos
e vinte e dois barra quinze, a que se refere
a deliberação número sessenta da Reunião
da Câmara Municipal, realizada em vinte e
três de setembro de dois mil e quinze e deliberou por unanimidade, com trinta e sete
votos a favor, sendo quinze do Grupo Político
Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, oito
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular e
um do Partido pelos Animais e pela Natureza,
aprovar o Regulamento de Acesso, Visita Pública e Cedência Temporária de Espaços do
Palácio dos Marqueses de Pombal, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município,
traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 151/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 723/15 – DPE – Pº.4/
DPE/15 – ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA “HABITAÇÃO
JOVEM” – RUA COSTA PINTO, N.º 126 – PAÇO
DE ARCOS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos
e vinte e três barra quinze, a que se refere
a deliberação número sessenta e um da Reunião da Câmara Municipal, realizada em vinte e três de setembro de dois mil e quinze e
deliberou por unanimidade, com trinta e sete
votos a favor, sendo quinze do Grupo Político
Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, oito
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular e
um do Partido pelos Animais e pela Natureza,
autorizar a assunção de compromisso plurianual, referente à adjudicação da empreitada
de obra pública “quatro, de dois mil e quinze
– “Habitação Jovem”- Rua Costa Pinto, número cento e vinte e seis, Paço de Arcos, baseado
em reprogramação financeira, em face do desenvolvimento do procedimento, que impôs a

adequação dos seguintes montantes em sede
de cabimentação, de acordo com o cronograma financeiro da obra e substituindo-se a programação financeira anteriormente aprovada
através da proposta de deliberação de Câmara número duzentos e quinze, de dois mil e
quinze, de oito de abril, sendo de prever a
verba de:
Para dois mil e dezasseis, duzentos e setenta e
quatro mil quatrocentos e oitenta e seis euros
e setenta e dois cêntimos (setenta e seis vírgula quarenta e oito por cento) acrescido de IVA
à taxa legal em vigor;
Para dois mil e dezassete, o montante restante
do valor de adjudicação, oitenta e quatro mil
quatrocentos e treze euros e vinte e oito cêntimos (vinte e três vírgula cinquenta e dois por
cento), acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
conforme proposto pelo Órgão Executivo do
Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 152/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 683/15 – DGP – DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO
DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS, SITA EM
LINDA-A-VELHA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número seiscentos e
oitenta e três barra quinze, a que se refere a
deliberação número vinte e dois da Reunião
da Câmara Municipal, realizada em vinte e
três de setembro de dois mil e quinze e deliberou por unanimidade, com trinta e sete
votos a favor, sendo quinze do Grupo Político
Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, oito
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular
e um do Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar a desafetação de uma parcela
de terreno, sita em Linda-a-Velha, correspondente à ficha mil e trinta da Freguesia
de Linda-a-Velha e artigo matricial rústico
trezentos e vinte e seis, secção trinta e seis
(parte) da Freguesia de Linda-a-Velha com a
área de cento e dois vírgula setenta e nove
metros quadrados, do domínio público para
o privado, a qual confronta a norte com zona
verde municipal, a sul com Igreja Batista de
Linda-a-Velha, a nascente com Igreja Batista
de Linda-a-Velha e a poente com zona verde
municipal, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município, traduzido naquela
deliberação.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 18/2015
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2015
DELIBERAÇÃO N.º 153/2015
VOTO DE LOUVOR PELA PARTICIPAÇÃO
DOS JOVENS/ESTUDANTES GUSTAVO PEREIRA RIBEIRO E GABRIEL PEREIRA
RIBEIRO NA FINAL DO CAMPEONATO
MUNDIAL PARKS GLOBAL – LOS ANGELES
- USA, APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PSD
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou
por unanimidade, com trinta e quatro votos a
favor, sendo quinze do Grupo Político Isaltino
Oeiras Mais À Frente, seis do Partido Socialista, sete do Partido Social Democrata, três
da Coligação Democrática Unitária, um do
Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Partido
pelos Animais e pela Natureza, aprovar um
Voto de Louvor, apresentado pelo Grupo Político Municipal do Partido Social Democrata,
pela excelente participação na final do Campeonato Mundial Parks Global, em representação de Portugal, dos jovens/estudantes da
Escola Secundária Camilo Castelo de Branco,
Carnaxide e do Concelho de Oeiras, Gustavo
Pereira Ribeiro e Gabriel Pereira Ribeiro e o
honroso segundo lugar conquistado pelo Gustavo Pereira Ribeiro no referido Campeonato.
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DELIBERAÇÃO N.º 154/2015
VOTO DE LOUVOR AO ATLETA DO CLUBE
DESPORTIVO DE PAÇO DE ARCOS – PAULO
PINHEIRO E RESTANTE EQUIPA, APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO IOMAF
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou
por maioria, com trinta e três votos a favor,
sendo quinze do Grupo Político Isaltino Oeiras
Mais À Frente, seis do Partido Socialista, sete
do Partido Social Democrata, três da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e com um voto contra do Partido
pelos Animais e pela Natureza, aprovar um
Voto de Louvor, apresentado pelo Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras Mais À Frente,
ao atleta do CDPA, Paulo Pinheiro, pela conquista do segundo lugar no Campeonato Europeu de Pesca Desportiva, realizado em França,
assim como a toda a equipa, que conquistou o
quarto lugar geral, o que corresponde ao primeiro lugar na categoria de clubes.
DELIBERAÇÃO N.º 155/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 763/15 – DGEPIM – Pº.
89/DOM/DGEPIM/15 – REPROGRAMAÇÃO
FINANCEIRA DA EMPREITADA “ESTACIONAMENTO PARA A FROTA MUNICIPAL, EM
VILA FRIA”
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos e
sessenta e três barra quinze, a que se refere a
deliberação número cinquenta e seis da Reunião da Câmara Municipal, realizada em sete
de outubro de dois mil e quinze e deliberou
por unanimidade, com trinta e cinco votos a
favor, sendo dezasseis do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete do
Partido Socialista, cinco do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular
e um do Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar a alteração da programação da
empreitada “Estacionamento para a Frota
Municipal, em Vila Fria”, que passará a ser a
seguinte de acordo com o cronograma financeiro apresentado:
Dois mil e quinze – primeiro mês – cento e
quarenta mil duzentos e noventa e nove euros
e vinte e dois cêntimos mais IVA (cento e quarenta e oito mil setecentos e dezassete euros
e dezassete cêntimos com IVA);
Dois mil e dezasseis – segundo mês – cem mil
trinta e três euros e onze cêntimos mais IVA
(cento e seis mil trinta e cinco euros e dez
cêntimos, com IVA);
Dois mil e dezasseis – terceiro mês – cento e cinquenta e um mil setecentos e trinta e cinco euros e quarenta e seis cêntimos mais IVA (cento
e sessenta mil oitocentos e trinta e nove euros e
cinquenta e nove cêntimos, com IVA);
Dois mil e dezasseis – quarto mês – oitenta e
quatro mil duzentos e cinquenta e sete euros
e quinze cêntimos mais IVA (oitenta e nove
mil trezentos e doze euros e cinquenta e oito
cêntimos, com o IVA), conforme proposto
pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 19/2015 DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 9 DE NOVEMBRO DE 2015
DELIBERAÇÃO N.º 156/2015
MOÇÃO – “POR UMA RESPOSTA URGENTE À FALTA DE RECURSOS HUMANOS NA
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E
JOVENS DE OEIRAS”, APRESENTADA PELO
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da Moção referida em título
e deliberou por unanimidade, com trinta e
oito votos a favor, sendo dezasseis do Grupo
Político Isaltino Oeiras Mais À Frente, oito
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrá-

tica Unitária, um do Bloco de Esquerda, um
do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Partido pelos Animais e pela
Natureza, associar-se ao apelo dirigido pela
CPCJ a todas as entidades intervenientes,
especialmente à Câmara Municipal de Oeiras, para que se desenvolvam as diligências
necessárias e seja colmatada com urgência a
falta de recursos humanos patente na Comissão Restrita daquela entidade, garantindo o
seu funcionamento, com utilização plena do
enquadramento legal decorrente da Lei número cento e quarenta e dois barra dois mil e
quinze, de oito de setembro.
DELIBERAÇÃO N.º 157/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 784/15 – DGP – DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO
DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS, SITA EM
CARNAXIDE
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos e
oitenta e quatro barra quinze, a que se refere
a deliberação número trinta e oito da Reunião
da Câmara Municipal, realizada em vinte e um
de outubro de dois mil e quinze e deliberou
por maioria, com trinta e cinco votos a favor,
sendo dezasseis do Grupo Político Municipal
Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete do Partido
Socialista, sete do Partido Social Democrata,
três da Coligação Democrática Unitária, um
do Bloco de Esquerda e um do Partido pelos
Animais e pela Natureza, e com uma abstenção do Centro Democrático Social-Partido Popular, aprovar a desafetação de uma parcela
de terreno, com a área de três mil duzentos
e noventa e sete metros quadrados, do domínio público para o privado, a qual confronta a
norte com domínio público e Estrada Nacional
Cento e Dezassete, a sul com lote um, do alvará de loteamento número nove, de noventa e
quatro e EPAL, a nascente com Estrada Nacional Cento e Dezassete e EPAL e a poente com
domínio público e lote um, do alvará de loteamento nove, de noventa e quatro, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município,
traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 158/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 750/15 – DGP – DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO
DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS, SITA NA
RUA DO ALTO DO LAGOAL, EM CAXIAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos e
cinquenta barra quinze, a que se refere a deliberação número dois da Reunião da Câmara
Municipal, realizada em quinze de outubro
de dois mil e quinze e deliberou por maioria,
com trinta e cinco votos a favor, sendo dezasseis do Grupo Político Municipal Isaltino
Oeiras Mais à Frente, sete do Partido Socialista, sete do Partido Social Democrata, três da
Coligação Democrática Unitária, um do Bloco
de Esquerda e um do Partido pelos Animais e
pela Natureza, e com uma abstenção do Centro Democrático Social-Partido Popular, aprovar a desafetação de uma parcela de terreno
com a área de mil novecentos e cinquenta e
quatro metros quadrados, do domínio público
para o privado, a qual confronta a norte com
artigo rústico quinhentos e doze, secção quarenta e sete, a sul com artigo rústico quinhentos e doze, secção quarenta e sete, a nascente
com Rua do Alto do Lagoal e a poente com
artigo rústico quinhentos e doze, secção quarenta e sete, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município, traduzido naquela
deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 159/2015
PROPOSTA CMO N.º 815/15 – DRH – PREENCHIMENTO DE 15 POSTOS DE TRABALHO
DE ASSISTENTE OPERACIONAL NA ÁREA
DE AÇÃO EDUCATIVA COM RECURSO À
RESERVA DE RECRUTAMENTO DO MUNICÍPIO COM VISTA À CONSTITUIÇÃO DE
RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLI-

CO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE
TRABALHO A TERMO RESOLUTIVO PARA
O ANO ESCOLAR 2015/2016
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número oitocentos e
quinze barra quinze, a que se refere a deliberação número sessenta e nove da reunião da
Câmara Municipal, realizada em vinte e um
de outubro de dois mil e quinze, e deliberou
por maioria, com trinta e três votos a favor,
sendo quinze do Grupo Político Municipal
Isaltino Oeiras Mais à Frente, oito do Partido
Socialista, sete do Partido Social Democrata,
um do Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social – Partido Popular e um do
Partido pelos Animais e pela Natureza, e com
três votos contra da Coligação Democrática
Unitária, autorizar o recurso à reserva de recrutamento para preenchimento de quinze
postos de trabalho de Assistente Operacional
na área de Ação Educativa do Município de
Oeiras, nos termos e condições propostos pelo
Órgão Executivo do Município, traduzidos naquela deliberação.		
DELIBERAÇÃO N.º 160/2015
PROPOSTA CMO N.º 816/15 – DRH – PREENCHIMENTO DE 12 POSTOS DE TRABALHO
DE PESSOAL NÃO DOCENTE NO ÂMBITO
DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
N.º 558/15 - RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE
TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número oitocentos e
dezasseis barra quinze, a que se refere a deliberação número setenta da reunião da Câmara Municipal, realizada em vinte e um de
outubro de dois mil e quinze, e deliberou por
maioria, com trinta e três votos a favor, sendo
quinze do Grupo Político Municipal Isaltino
Oeiras Mais à Frente, oito do Partido Socialista, sete do Partido Social Democrata, um do
Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social – Partido Popular e um do Partido
pelos Animais e pela Natureza, e com três
votos contra da Coligação Democrática Unitária, autorizar o recurso à reserva de recrutamento de Assistente Operacional na área de
Ação Educativa do Município de Oeiras, para
preenchimento de onze postos de trabalho
com vista à constituição de relação jurídica
de emprego por tempo indeterminado e o
recurso à reserva de recrutamento de Assistente Técnico na área de Ação Educativa do
Município de Oeiras, para preenchimento de
um posto de trabalho com vista à constituição
de relação jurídica de emprego por tempo
indeterminado, nos termos e condições propostos pelo Órgão Executivo do Município,
traduzidos naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 161/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 813/15 – DRH – 4.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 2015
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número oitocentos e
treze barra quinze, a que se refere a deliberação número sessenta e sete da Reunião da
Câmara Municipal, realizada em vinte e um
de outubro de dois mil e quinze e deliberou
por maioria, com trinta e três votos a favor,
sendo quinze do Grupo Político Municipal
Isaltino Oeiras Mais à Frente, oito do Partido
Socialista, sete do Partido Social Democrata, um do Bloco de Esquerda, um do Centro
Democrático Social-Partido Popular e um do
Partido pelos Animais e pela Natureza e com
três votos contra da Coligação Democrática
Unitária, aprovar a quarta alteração ao Mapa
de Pessoal de dois mil e quinze, atualmente
em vigor, nos termos e condições propostos
pelo Órgão Executivo do Município, traduzidos naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 162/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 776/15 – GP – DESVINCULAÇÃO DA QUALIDADE DE ASSOCIADO
DA “AMEGA – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA ESTUDOS E GESTÃO DA ÁGUA”

A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos e
setenta e seis barra quinze, a que se refere a
deliberação número trinta e três da Reunião
da Câmara Municipal, realizada em vinte e
um de outubro de dois mil e quinze e deliberou por unanimidade, com trinta e sete votos
a favor, sendo dezasseis do Grupo Político
Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, oito
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, três da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular e
um do Partido pelos Animais e pela Natureza,
aprovar a renúncia do Município de Oeiras à
participação, enquanto Associado, na AMEGA – Associação de Municípios para estudos
e gestão da água, renúncia essa com efeitos
a partir de trinta e um de dezembro de dois
mil e quinze, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município, traduzido naquela
deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 163/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 812/15 – GAF – ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA À REPARAÇÃO DO AUTOCARRO DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE
OEIRAS E S. JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE
ARCOS E CAXIAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número oitocentos e
doze barra quinze, a que se refere a deliberação número sessenta e seis da Reunião da
Câmara Municipal, realizada em vinte e um
de outubro de dois mil e quinze e deliberou
por unanimidade, com trinta e seis votos a
favor, sendo dezasseis do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete do
Partido Socialista, sete do Partido Social Democrata, três da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do Centro
Democrático Social-Partido Popular e um do
Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de
quinze mil euros, enquanto forma de apoio,
à União de Freguesias de Oeiras e São Julião
da Barra, Paço de Arcos e Caxias, destinado a
comparticipar nas despesas de reparação do
autocarro de vinte e sete lugares, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município,
traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 164/2015
PROPOSTA C.M.O N.º 703/15 – DGP – RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DO SR. PRESIDENTE
DE TRANSMISSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL E SUBARRENDAMENTO DOS IMÓVEIS OBJETO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO COM A NATURIDADE, GESTÃO DE
ALOJAMENTOS GERIÁTRICOS, S.A.
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos e
três barra quinze, a que se refere a deliberação número quarenta e dois da Reunião da
Câmara Municipal, realizada em vinte e três
de setembro de dois mil e quinze e deliberou
por maioria, com vinte e três votos a favor,
sendo quinze do Grupo Político Municipal
Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete do Partido
Social Democrata e um do Centro Democrático Social-Partido Popular, com onze votos
contra, sendo sete do Partido Socialista, três
da Coligação Democrática Unitária e um do
Partido pelos Animais e pela Natureza, e com
duas abstenções, sendo uma do Partido Socialista e uma do Bloco de Esquerda, ratificar
a transmissão da posição contratual da Naturidade – Gestão de Alojamentos Geriátricos, Sociedade Anónima, para a Naturidade,
Sociedade Anónima, no âmbito do contrato
de arrendamento para fim não habitacional
número cento e quarenta e três, de dois mil
e quinze, de dezanove de junho, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município,
traduzido naquela deliberação.
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ELIBERAÇÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OEIRAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 23 DE SETEMBRO DE 2015
ATA NÚMERO DEZOITO/DOIS MIL E QUINZE
RESUMO
Atribuição de voto de pesar pelo falecimento
de Ricardo Júlio de Jesus Pinho:
Deliberado exarar em ata um voto de pesar
pelo falecimento de Ricardo Júlio de Jesus
Pinho, o qual deverá ser transmitido à família.
- Proposta n.º 724/15 - DAGF - Imposto Municipal sobre Imóveis respeitante ao ano de
2015 a liquidar em 2016:
Deliberado aprovar a fixação da taxa do IMI
em zero vírgula oito por cento para prédios
rústicos e zero vírgula trinta e quatro por cento para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI, para o ano de dois mil e quinze,
a liquidar em dois mil e dezasseis, bem como,
o seu envio à Assembleia Municipal também
para aprovação.
- Proposta n.º 377/15 - GP - Autorização para
celebração de contrato de abertura de crédito em conta corrente pela “Habitágua - Serviços Domiciliários e Técnicos Especializados,
E.M., Unipessoal, Lda.”:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
- Proposta n.º 678/15 - GP - Plano de Atividades e Orçamento para 2015 da “Artemrede Teatros Associados”:
A Câmara tomou conhecimento do Plano de
Atividades e Orçamento para dois mil e quinze da Artemrede – Teatro Associados, bem
como, o seu envio à Assembleia Municipal,
igualmente para conhecimento.
- Proposta n.º 679/15 - GP - Relatório e Contas
2014, da “Artemrede - Teatros Associados”:
A Câmara tomou conhecimento do Relatório
e Contas de dois mil e catorze da “Artemrede-Teatros Associados”, sendo o mesmo enviado
à Assembleia Municipal, igualmente para conhecimento.
- Proposta n.º 680/15 - DCP - Emissão de parecer prévio vinculativo no âmbito de contratos
de prestação de serviços - ajustes diretos em
regime simplificado:
Deliberado aprovar a emissão de parecer prévio vinculativo, referente a ajustes diretos em
regime simplificado.
- Proposta n.º 681/15 - DVM - P.º 434/DCP/15
- Aprovação dos relatórios preliminar e final
e consequente adjudicação do concurso público com publicidade internacional para a
locação, por divisão em lotes, de 116 viaturas
ligeiras de passageiros e mercadorias, em regime de AOV:
Deliberado aprovar os relatórios preliminar e
final e consequente adjudicação do concurso
mencionado em título, em regime de AOV.
- Proposta n.º 689/15 - DHU - P.º 1006/DCP/15
- Aprovação dos relatórios preliminar e final
e consequente adjudicação do concurso público com publicidade internacional para
aquisição, instalação e manutenção de equipamento subterrâneo para deposição de resíduos sólidos urbanos e instalação de módulos
hidráulicos:
Deliberado aprovar os relatórios preliminar e
final do procedimento e consequente adjudicação da aquisição, instalação e manutenção
de equipamento subterrâneo para deposição
de resíduos urbanos e instalação de módulos
hidráulicos.
- Proposta n.º 682/15 - DCP - Emissão de parecer prévio vinculativo no âmbito de contratos
de prestação de serviços - Ajustes diretos em

regime normal:
Deliberado aprovar a emissão de parecer prévio vinculativo, referente a ajustes diretos em
regime normal.
- Proposta n.º 683/15 - DGP - Desafetação de
parcela de terreno do domínio público para o
domínio privado do Município de Oeiras, sita
em Linda-a-Velha:
Deliberado aprovar a desafetação da parcela de terreno do domínio público privado do
Município de Oeiras, sita em Linda-a-Velha,
bem como o sua submissão à Assembleia Municipal também para aprovação.
- Proposta n.º 684/15 - DAE - Alteração do
protocolo de parceria celebrado entre o Município de Oeiras e a Abapor, S.A.:
Deliberado aprovar a alteração do protocolo
celebrado entre o Município de Oeiras e a
ABAPOR, Sociedade Anónima.
- Proposta n.º 685/15 – DPMOB - Alteração
oficiosa ao alvará de loteamento n.º 5/96, em
Queijas:
Deliberado aprovar a alteração oficiosa ao
alvará de loteamento número cinco, de mil
novecentos e noventa e seis, em Queijas.
- Proposta n.º 686/15 - DPMOB - Abertura ao
trânsito de uma via existente entre a rotunda do Hotel do Lagoaspark e a Avenida Santa Casa da Misericórdia, Freguesia de Porto
Salvo:
Deliberado aprovar a abertura ao trânsito de
uma via existente entre a rotunda da Hotel
do Lagoaspark e a Avenida Santa Casa da Misericórdia, Freguesia de Porto Salvo.
- Proposta n.º 687/15 - DE - Atribuição de subsídio de livros e material escolar aos alunos
das escolas do 1º ciclo do ensino básico do
Concelho para o ano letivo 2015/16:
Deliberado atribuir aos Agrupamentos de Escolas um subsídio para aquisição de livros e
material escolar, no valor global de cinquenta
mil cento e noventa euros e noventa cêntimos.
- Proposta n.º 688/15 - DRH - 3ª alteração ao
Mapa de Pessoal 2015:
Deliberado aprovar a terceira alteração ao
Mapa de Pessoal/dois mil e quinze.
- Proposta n.º 690/15 - DE - Análise das candidaturas recebidas até 16 de setembro para
atribuição de apoio para transportes escolares no ano letivo 2015/2016:
Deliberado aprovar o cabimento no valor
cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta
e dois euros e oitenta e cinco cêntimos, destinado ao pagamento das faturas relativas a títulos de transporte (decorrente da atribuição
do subsídio nos meses de outubro, novembro
e dezembro de dois mil e quinze).
- Proposta n.º 691/15 - SIMAS - Resolução
sancionatória/aplicação de multas contratuais/acionamento de garantia bancária relativo à empreitada de substituição de tampas
e reparação de ramais e caixas de visita de
saneamento no Concelho da Amadora - Anos
2014/2015:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de catorze de
setembro, na qual aprovou resolução sancionatória do Contrato de Empreitada de Obras
Públicas número cento e setenta e oito, de
dois mil e catorze, para a “Substituição de
tampas, reparação de ramais e caixas de visita de saneamento no Concelho da Amadora
- anos dois mil e catorze/dois mil e quinze”.
- Proposta n.º 692/15 - SIMAS - Adjudicação
do procedimento por concurso público para a
empreitada destinada à substituição de redes
de abastecimento de água e rebaixamento
de ramais nas ruas confluentes à Av. Padre
Himalaia, na Freguesia de Águas Livres, no
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Concelho da Amadora:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, na qual aprovou a empreitada destinada à substituição de redes de abastecimento de água e rebaixamento de ramais nas
ruas confluentes à Avenida Padre Himalaia,
na Freguesia de Águas Livres, no Concelho
da Amadora.
- Proposta n.º 693/15 - SIMAS - Adjudicação
do procedimento por concurso público para a
empreitada destinada à substituição de tampas e reparação de ramais e caixas de visita
de saneamento, no Concelho da Amadora,
para os anos de 2015 e 2016:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Oeiras e Amadora, da reunião datada
de catorze de setembro, na qual aprovou a
adjudicação do procedimento por concurso
público para a empreitada destinada à substituição de tampas e reparação de ramais e
caixas de visita de saneamento, no Concelho
da Amadora, para os anos de dois mil e quinze
e dois mil e dezasseis.
- Proposta n.º 694/15 - SIMAS - Adjudicação
do procedimento por concurso público para a
empreitada destinada à substituição de água
na ZMC Reboleira Norte, no Concelho da
Amadora:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Oeiras e Amadora, da reunião datada
de catorze de setembro, na qual aprovou a
adjudicação do procedimento por concurso
público para a empreitada destinada à substituição das redes de abastecimento de água
na ZMC Reboleira Norte, no Concelho da
Amadora.
Proposta n.º 695/15 - SIMAS - Adjudicação
do procedimento por concurso público para
a empreitada destinada à duplicação do troço
do Caneiro da Falagueira, na zona do Bairro
do Bosque, no Concelho da Amadora:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de catorze de
setembro, na qual aprovou a adjudicação do
procedimento por concurso público para a
empreitada destinada à duplicação do troço
do Caneiro da Falagueira, na zona do Bairro
do Bosque, no Concelho da Amadora.
- Proposta n.º 696/15 - SIMAS - Adjudicação
do procedimento por concurso público destinado à prestação de serviços de manutenção
dos sistemas de telegestão, automação, instrumentação e supervisão das redes de água
e saneamento dos SIMAS dos Municípios de
Oeiras e Amadora, pelo período de 3 anos:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Oeiras e Amadora, da reunião datada
de catorze de setembro, na qual aprovou a
adjudicação do procedimento por concurso
público destinado à prestação de serviços
para a manutenção dos sistemas de telegestão, automação, instrumentação e supervisão
das redes de água e saneamento dos SIMAS
dos Municípios de Oeiras e Amadora, pelo período de três anos.
- Proposta n.º 697/15 - SIMAS - Adjudicação
do procedimento por concurso público para
a empreitada destinada à remodelação/ampliação de redes domésticas e unitárias, no
Concelho da Amadora, para os anos de 2015
a 2017:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Oeiras e Amadora, da reunião datada
de catorze de setembro, na qual aprovou a
adjudicação do procedimento por concurso
público para a empreitada destinada à remodelação/ampliação de redes domésticas e uni-

tárias, no Concelho da Amadora, para os anos
de dois mil e quinze a dois mil e dezassete.
- Proposta n.º 698/15 - SIMAS - Procedimento por concurso público com vista à celebração de contratos de seguros:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Oeiras e Amadora, da reunião datada
de catorze de setembro, na qual aprovou a
emissão de parecer prévio vinculativo com
vista à celebração de contratos de seguros.
- Proposta n.º 699/15 - SIMAS - 4.ª alteração
ao Orçamento de 2015 - PPI, orçamento das
despesas correntes e de capital:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Oeiras e Amadora, da reunião datada
de catorze de setembro, na qual aprovou a
quarta Alteração Orçamental de dois mil e
quinze - PPI, Orçamento das Despesas Correntes e de Capital, no valor de oitenta e oito
mil euros.
- Proposta n.º 700/15 - SIMAS - Adjudicação
do procedimento por concurso público internacional para o fornecimento contínuo
de combustíveis líquidos e serviços acessórios através de cartões magnéticos para
a frota automóvel dos SIMAS de Oeiras e
Amadora por um período de 20 meses:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos serviços Intermunicipalizados de Oeiras e Amadora, da reunião datada
de catorze de setembro, na qual aprovou a
adjudicação do procedimento por concurso
público internacional para o fornecimento
contínuo de combustíveis líquidos e serviços acessórios através de cartões magnéticos
para a frota automóvel dos SIMAS de Oeiras
e Amadora, por um período de vinte meses.
- Proposta n.º 701/15 - DRH - Preenchimento de 104 postos de trabalho de Assistente
Operacional na área de Ação Educativa com
recurso às reservas de recrutamento do Município e constituição de relação jurídica de
emprego público na modalidade de contrato
de trabalho por tempo indeterminado:
Deliberado aprovar o recurso às reservas de
recrutamento de Assistente Operacional na
área de Ação Educativa do Município de Oeiras, para preenchimento de cento e quatro
postos de trabalho, com vista à constituição
de relação jurídica de emprego por tempo
indeterminado, assim como, o seu envio à Assembleia Municipal pra aprovação.
- Proposta n.º 702/15 - DRH - Preenchimento
de 9 postos de trabalho de Assistente Técnico na área de Ação Educativa com recurso
às reservas de recrutamento do município e
constituição de relação jurídica de emprego
na modalidade de contrato de trabalho por
tempo indeterminado:
Deliberado aprovar o recurso às reservas de
recrutamento de Assistente Técnico na área
de Ação Educativa do Município de Oeiras,
para preenchimento de nove postos de trabalho, com vista à constituição de relação jurídica de emprego por tempo indeterminado,
bem como, o seu envio à Assembleia Municipal também para aprovação.
- Proposta n.º 720/15 - DRH - Preenchimento
de 15 postos de trabalho de Assistente Operacional na área de Ação Educativa com recurso às reservas de recrutamento do município
com vista à constituição de relação jurídica
de emprego público na modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo para o ano
escolar 2015/2016:
Deliberado aprovar o recurso às reservas de
recrutamento de Assistente Operacional na
área de Ação Educativa do Município de Oeiras, para preenchimento de quinze postos de
trabalho, com vista à constituição de relação
jurídica de emprego a termo resolutivo, certo
ou incerto, assim como, o seu envio à Assem-
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bleia Municipal para aprovação.
- Proposta n.º 703/15 - DGP - Ratificação da
decisão do Sr. Presidente de transmissão da
posição contratual e subarrendamento dos
imóveis objeto do contrato de arrendamento
com a Naturidade, Gestão de Alojamentos
Geriátricos, S.A.:
Deliberado ratificar a decisão do Senhor Presidente de Câmara de autorização da transmissão da posição contratual da Naturidade
- Gestão de Alojamentos Geriátricos, Sociedade Anónima, para a Naturidade, Sociedade
Anónima, no âmbito do contrato de arrendamento para fim não habitacional número cento e quarenta e três, de dois mil e quinze, de
dezanove de junho e posteriormente o seu envio à Assembleia Municipal para aprovação.
- Proposta n.º 704/15 - DGP - Ampliação do
objeto social na valência serviço de apoio
domiciliário (SAD), da Associação de Moradores do Bairro 25 de abril, em Linda-a-Velha:
Deliberado aprovar alargamento do objeto
da Associação de Moradores do Bairro Vinte e
Cinco de abril de Linda-a-Velha, comodatária
das instalações dos imóveis sitos na Rua Capitães de Abril, números dois, quatro e seis,
em Linda-a-Velha, no sentido de, além das
valências de Centro de Dia e Lar para Idosos,
poder também dispor de Serviço de Apoio
Domiciliário (SAD).
- Proposta n.º 705/15 - DRH - Concessão de
medalhas a Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros de Carnaxide:
Deliberado aprovar a concessão de Medalhas
Municipais de Bons Serviços aos elementos
do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros de Carnaxide, infra identificados, que se distinguiram pela
assiduidade e serviços prestados ao Serviço
Público, cumulativamente com o número de
anos de serviço prestado.
Medalha Municipal de Bons Serviços - Grau
Ouro:
- Aparício Oliveira Lourenço Marques - Bombeiro de segunda classe;
Medalha Municipal de Bons Serviços - Grau
Prata:
- Francisco José Prado Matos - Chefe;
- António Miguel Alves Torres Branco - Subchefe;
- Jorge Miguel dos Santos Cunha - Bombeiro
de segunda classe.
Medalha Municipal de Bons Serviços - Grau
Cobre:
- André Alexandre Carneiro Machado - Bombeiro de primeira classe e
- Maria Cristina Teixeira Sarmento Soares Bombeira de terceira classe.
- Proposta n.º 706/15 - DRH - Concessão de
medalhas a Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paço de
Arcos:
Deliberado aprovar a concessão de Medalhas
Municipais de Bons Serviços aos elementos
do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paço de
Arcos, infra identificados, que se distinguiram pela assiduidade e serviços prestados ao
Serviço Público, cumulativamente com o número de anos de serviço prestado.
Medalha Municipal de Bons Serviços - Grau
Prata:
- José Carlos Almeida Santos Lisboa - Bombeiro de segunda classe.
Medalha Municipal de Bons Serviços - Grau
Cobre:
- Andreia Sofia Rodrigues Laurentino - Bombeira de terceira classe e
- Luísa Andreia Nobre Esteves Alves - Bombeira de terceira classe;
- Proposta n.º 707/15 - DGP - Celebração de
contratos de comodato da EB1 João de Freitas Branco, em Caxias, com o Clube do Mar
Costa do Sol e com o Agrupamento de Escuteiros CNE n.º 45 - Caxias:

Deliberado aprovar a celebração dos contratos de comodato do imóvel denominado EB
Um João de Freitas Branco, sito na Rua de
Diu, número vinte e sete, em Caxias, com Clube do Mar Costa do Sol e com o Agrupamento
de Escuteiros CNE Número Quarenta e Cinco
- Caxias.
- Proposta n.º 708/15 - DGP - Alteração da proposta de deliberação n.º 557/15 - Celebração
de contrato de comodato com a Associação
“a Reserva - Centro de Cultura, Património e
Empreendedorismo”:
Deliberado aprovar a alteração da proposta
de deliberação número quinhentos e cinquenta e sete, de dois mil e quinze, referente
à celebração de contrato de comodato com a
Associação “a Reserva – Centro de Cultura,
Património e Empreendedorismo.
- Proposta n.º 709/15 - DGP - Celebração de
contrato de comodato com a “Associação
Ecosfera”:
Deliberado aprovar a celebração de contrato
de comodato com a “Associação Ecosfera”,
tendo como objeto o “Edifício Galgas”, na Fabrica da Pólvora, em Barcarena.
- Proposta n.º 710/15 - DD – 3ª fase da atribuição de comparticipações financeiras a coletividades desportivas, no âmbito do programa
municipal de apoio ao associativismo desportivo do Concelho de Oeiras - Época desportiva
2014/2015:
Deliberado atribuir comparticipações financeiras às coletividades desportivas abrangidas pelo PROMAAD, para apoio à atividade
regular da época desportiva dois mil e catorze/dois mil e quinze, num montante global
vinte e três mil e novecentos euros.
- Proposta n.º 711/15 - DEM - P.º 48/DOM/
DEM/14 - Ratificação do ato do Sr. Presidente
de aprovação do novo plano de trabalhos da
empreitada do Centro de Saúde de Carnaxide:
Deliberado ratificar o ato do Senhor Presidente que aprovou o plano de trabalhos
correspondente ao cronograma financeiro e
plano de mão-de-obra apresentado pelo empreiteiro, relativo à empreitada do Centro de
Saúde de Carnaxide.
- Proposta n.º 712/15 - DASSJ - Atribuição
de comparticipação financeira à União das
Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada/Dafundo, para o projeto “União
Solidária”:
Deliberado atribuir uma comparticipação
financeira à União das Freguesias de Algés,
Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo, no
montante global de onze mil cento e sessenta
euros, para apoio ao funcionamento do projeto “União Solidária”, concretamente para
fazer face a despesas relacionadas com a
aquisição de material para o apoio alimentar
e para as atividades do projeto, com a divulgação de iniciativas e com a realização de
“workshops” e formação dirigida a desempregados, bem como, o seu envio à Assembleia
Municipal para aprovação.
- Proposta n.º 713/15 - DCT - Aceitação da doação de fotografia denominada “Porta - Lisboa” de Rui Lóio:
Deliberado aceitar e agradecer a doação da
obra “Porta - Lisboa” dois mil e catorze, fotografia, trinta por vinte centímetros, sendo
o seu valor comercial estimado em quarenta
euros, que será posteriormente inventariada
e segura pela Divisão de Gestão Patrimonial.
- Proposta n.º 714/15 - DCT - Atribuição de
apoio pontual à Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide pela colaboração no
espetáculo “Santas de Roca”:
Deliberado atribuir um apoio pontual à Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide, no valor de quinhentos euros.

- Proposta n.º 715/15 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira ao Agrupamento
de Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e
Oeiras, para desenvolvimento do programa
“Férias em Saúde”:
Deliberado atribuir uma comparticipação financeira, no montante global de quatro mil
e quinhentos euros, ao Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras,
para desenvolvimento do Programa “Férias
em Saúde”.
- Proposta n.º 716/15 - DCT - Aceitação da doação de uma obra de arte, designada “Diferentes Culturas” pelo Pintor Vasco Morais:
Deliberado aceitar e agradecer a doação da
obra “Diferentes Culturas”, dois mil e doze,
acrílico sobre tela, cem por setenta e dois
centímetros, sendo o sei valor comercial estimado em quatrocentos euros, que será posteriormente inventariada e segura pela Divisão
de Gestão Patrimonial.
- Proposta n.º 717/15 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à União das Freguesias de Carnaxide e Queijas, para apoio
ao projeto “USER- Unir para Ser”:
Deliberado atribuir uma comparticipação financeira à União das Freguesias de Carnaxide e Queijas, no valor de cinco mil euros, para
apoio ao funcionamento do Projeto “USER Unir para Ser” e, concretamente, para apoiar
o funcionamento do Banco de Bens Doados,
o projeto “Zero Fome” e cinquenta por cento dos custos do Serviço de Psicologia, assim
como, o seu envio à Assembleia Municipal
para aprovação.
- Proposta n.º 718/15 - DGEPIM - P.º 106/DOM/
DIM/13 - Pedido de prorrogação graciosa do
prazo de execução da relocalização e regularização da linha de água afluente à Ribeira
da Outurela e alteração da VLN entre a Rotunda 2 e a Rotunda 3:
Deliberado aprovar o pedido de prorrogação
do prazo de execução da empreitada de relocalização e regularização da linha de água
afluente à Ribeira da Outurela e alteração da
VLN entre a Rotunda Dois e a Rotunda Três.
- Proposta n.º 719/15 - DGEPIM - P.º 89/DOM/
DGEPIM/15 - Ratificação da decisão sobre
erros e omissões do caderno de encargos.
Aprovação dos relatórios preliminar e final
e consequente adjudicação da empreitada
“estacionamento para a frota municipal, em
Vila Fria”:
Deliberado aprovar a ratificação da decisão
sobre erros e omissões do caderno de encargos, bem como, a aprovação dos relatórios
preliminar e final e consequente adjudicação
da empreitada do estacionamento para a frota municipal, em Vila Fria.
- Proposta n.º 721/15 - GPDEIG - Cedência de
informação geográfica à Parques Tejo:
Deliberado aprovar a cedência de informação
geográfica correspondente ao Parque Clube
de Miraflores, à Parques Tejo, a título gratuito.
- Proposta n.º 722/15 - DCT - Regulamento de
acesso, visita pública e cedência temporária
de espaços do Palácio dos Marqueses de Pombal - Aditamento à Proposta de Deliberação
nº 334/2015:
Deliberado aprovar o aditamento à Proposta
de Deliberação número trezentos e trinta e
quatro/dois mil e quinze, referente ao regulamento mencionado em título, bem como, o
seu envio à Assembleia Municipal também
para aprovação.
- Proposta n.º 723/15 - DPE - P.º 4/DPE/15 - Adjudicação do concurso público para a empreitada “Habitação Jovem - Rua Costa Pinto, n.º
126 - Paço de Arcos”:
Deliberado aprovar a adjudicação da empreitada de obra pública “quatro, de dois mil e
quinze, Divisão de Projetos Especiais - Habita-

ção Jovem - Rua Costa Pinto, número cento e
vinte e seis - Paço de Arcos”, assim como, o seu
envio à Assembleia Municipal para aprovação.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 07 DE OUTUBRO DE 2015
ATA NÚMERO DEZANOVE/DOIS MIL
E QUINZE
RESUMO
- Proposta n.º 377/15 - GP - Autorização para
celebração de contrato de abertura de crédito em conta corrente pela “Habitágua - Serviços Domiciliários e Técnicos Especializados,
E.M., Unipessoal, Lda.”:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
- Proposta n.º 725/15 - DGO - Eliminação de
documentos produzidos pela DGO/Gabinete
de Apoio às Eleições:
Deliberado aprovar a eliminação dos documentos produzidos pela Divisão de Gestão
Organizacional/Gabinete de Apoio às Eleições.
- Proposta n.º 726/15 - DGO - Eliminação de
documentos produzidos pela DGO:
Deliberado aprovar a eliminação dos documentos produzidos pela Divisão de Gestão
Organizacional, relativos a Reclamações e a
Protocolos de envio de documentos.
- Proposta n.º 727/15 - DCP - Emissão de parecer prévio vinculativo no âmbito de contratos
de prestação de serviços - Concursos públicos
e outros tipos de procedimento:
Deliberado aprovar a emissão de parecer prévio vinculativo sobre as pretensas contratações.
- Proposta n.º 728/15 - DCP - Emissão de parecer prévio vinculativo no âmbito de contratos
de prestação de serviços - Ajustes diretos em
regime normal:
Deliberado aprovar a emissão de parecer
prévio vinculativo sobre as pretensas contratações.
- Proposta n.º 729/15 - DCP - Emissão de parecer prévio vinculativo no âmbito de contratos
de prestação de serviços - Ajustes diretos em
regime simplificado:
Deliberado aprovar a emissão de parecer prévio vinculativo sobre as pretensas contratações.
- Proposta n.º 730/15 - DPE - P.º 13/DPE/13 Aprovação da minuta de contrato do “concurso público para a empreitada de construção
das infraestruturas dos artigos matriciais 10,
12 e 13, no Bairro do Casal da Choca”:
Deliberado aprovar a minuta de contrato referente ao “Concurso público para a empreitada de construção das infraestruturas dos
artigos Matriciais dez, doze e treze, no Bairro
do Casal da Choca”.
- Proposta n.º 731/15 - DHRU - Atribuição de
subsídio no âmbito do prolongamento da “VI
Mostra Gastronómica de Paço de Arcos”, nos
dias 19, 20 e 21 de junho:
Deliberado aprovar a atribuição e subsequente liquidação de um subsídio no valor de cinco mil euros, à Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora
(ACECOA) a fim de financiar as despesas inerentes à realização do evento: Prolongamento
da sexta Mostra Gastronómica (dezanove, vinte e vinte e um de junho) no Centro Histórico
de Paço de Arcos.
- Proposta n.º 732/15 - DRH - Emissão de parecer prévio vinculativo para celebração de
contrato de prestação de serviços, na modalidade de tarefa, com pessoa singular, no âmbito do programa de dinamização da atividade
turística associada ao Palácio dos Marquês de
Pombal:
Deliberado aprovar a emissão de parecer
prévio vinculativo à celebração de contratos
de prestação de serviços, na modalidade de
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tarefa, com a prestadora Sara Maria Monteiro
Duarte.
- Proposta n.º 733/15 - DGP - P.º 694/DCP/15
- Abertura de procedimento e peças procedimentais do concurso público com publicidade
internacional para fornecimento de energia
elétrica para instalações municipais e iluminação pública, por divisão em lotes:
Deliberado aprovar a adoção de um procedimento por concurso público com publicidade
internacional para a aquisição de fornecimento de energia elétrica para as instalações
municipais e iluminação pública, por divisão
em lotes.
- Proposta n.º 734/15 - DGP - P.º 1127/DCP/15
- Abertura de procedimento e peças procedimentais do concurso público com publicidade
internacional para a aquisição de serviços de
seguros de ramos diversos, por divisão em lotes para o Município de Oeiras:
Deliberado aprovar a adoção de um procedimento por concurso público com publicidade
internacional para a aquisição de serviços de
seguros de ramos diversos, por divisão em lotes, para o Município de Oeiras.
- Proposta n.º 735/15 - DPM - Aquisição por
doação e por ocupação de veículos abandonados:
Deliberado considerar adquiridos por ocupação e por doação os veículos constantes na
lista junta ao processo, para posteriormente
se proceder à respetiva venda à firma Bentos
Gestão de Resíduos, Limitada, revertendo o
produto da venda para este Município.
- Proposta n.º 736/15 - DAE - Celebração de
protocolo de colaboração para comparticipação de um nadador salvador para a Praia de
Santo Amaro de Oeiras:
Deliberado aprovar a minuta de protocolo
que prevê a concessão de uma comparticipação à APL, no valor de dois mil seiscentos e
vinte e sete euros e quarenta e três cêntimos.
- Proposta n.º 737/15 - DGF - 11.ª alteração às
Grandes Opções do Plano e 11.ª alteração ao
Orçamento:
Deliberado aprovar a décima primeira Alteração às Grandes Opções do Plano e décima
primeira Alteração Orçamental da Despesa
no valor de um milhão quinhentos e setenta
e seis mil duzentos e sessenta e nove euros e
oitenta cêntimos.
- Proposta n.º 738/15 - DCDS - Alteração de
contratos de cedência gratuita de utilização
de instalações no âmbito do desenvolvimento
do Projeto Oficina de Artes
Deliberado aprovar a celebração dos seguintes contratos de cedência gratuita de utilização de instalações e respetivo auto de cedência e aceitação:
Nome - Área de trabalho - Proposta de espaço
a atribuir / Área útil (metros quadrados):
João Pedro Frasco - Restauro e reciclagem de
mobiliário / Rua Instituto Conde Agrolongo,
numero quarenta e três D / vinte e um metros
quadrados;
Ana Cristina Albuquerque - Tricô e crochet /
Rua Thomaz de Mello, número quatro B / trinta e oito metros quadrados;
Alcinda Neto Matos / Tricô, crochet e costura/
Rua Thomaz de Mello, número quatro B / trinta e oito metros quadrados;
Maria de Lurdes Coelho / Artesanato (miniaturas) / Rua Thomaz de Mello, número quatro
B / trinta e oito metros quadrados;
Maria de Fátima Correia / Pintura/ Artes Decorativas/ Rua Thomaz de Mello, número seis
A / sessenta e um metros quadrados;
Maria Judite Rocha Silva/Paula Silva, (candidatura partilhada) / Reciclagem de materiais
para artes decorativas, cartonagem e recuperação de móveis / Rua Thomaz de Mello, número seis A / sessenta e um metros quadrados.
- Proposta n.º 739/15 - DGEPIM - Alojamento

para telecomunicações na União das Freguesias de Carnaxide e Queijas:
Deliberado aprovar a integração no domínio
municipal, procedendo aos respetivos registos de propriedade das infraestruturas que a
seguir se transcrevem:
“Um - As infraestruturas aptas ao alojamento
de redes de telecomunicações, constituídas
por condutas existentes no subsolo, construídas pelo Município de Oeiras;
Dois - As infraestruturas aptas ao alojamento
de redes de telecomunicações situadas no domínio municipal enquadradas e/ou definidas
como ITUR;
Três - As infraestruturas aptas ao alojamento
de redes de telecomunicações constituídas
por condutas que têm vindo a ser utilizadas
pela Portugal Telecom, Sociedade Anónima,
no âmbito do contrato de concessão do serviço
universal e que são propriedade do Município.
- Proposta n.º 740/15 - DRH - Concessão de
medalhas a bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Algés:
Deliberado aprovar a concessão de Medalhas
Municipais de Bons Serviços aos elementos
do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Algés,
infra identificados, que se distinguiram pela
assiduidade e serviços prestados ao Serviço
Público, cumulativamente com o número de
anos de serviço prestado:
Medalha Municipal de Bons Serviços - Grau
Ouro:
- António Augusto Barrote Peres - Chefe.
Medalha Municipal de Bons Serviços - Grau
Prata:
- Maria de Lurdes Henriques dos Santos Subchefe;
-José Carlos Gomes de Carvalho - Bombeiro
de primeira classe;
- Joaquim José Gonçalo Pernes - Bombeiro de
segunda classe;
- José Orlando Armando Soares - Bombeiro de
terceira classe.
Medalha Municipal de Bons Serviços - Grau
Cobre:
- Carlos Manuel Fernandes de Almeida Carvalho - Comandante;
- Luís Manuel da Costa Batista Nunes - Segundo Comandante;
- Clemente Jorge Galamba Caçador Fernandes - Oficial Bombeiro de segunda;
- Tiago Manuel Paulo de Sousa - Chefe;
- Marco Alexandre Martins da Silva - Subchefe;
- Ricardo Jorge Rocha Alves - Subchefe;
- José Manuel Varandas da Conceição António - Bombeiro de primeira classe;
- Carmem Alexandra Gomes Moreno - Bombeira de primeira classe;
- Catarina Maria da Fonseca Abreu Fatela Brito - Bombeira de primeira classe;
- Sérgio André Nunes Paninho - Bombeiro de
primeira classe;
- Luís Pedro Caeiro Atanásio - Bombeiro de
primeira classe;
- Hugo Miguel da Costa Messias - Bombeiro
de segunda classe,
- Luciano António Gomes de Brito - Bombeiro
de segunda classe;
- Ricardo Jorge Gomes de Brito - Bombeiro de
segunda classe;
- José Manuel da Costa Pinto - Bombeiro de
segunda classe;
- João Miguel Batista dos Santos - Bombeiro
de segunda classe;
- Nuno Alexandre Alves Correia Passos Costa
- Bombeiro de terceira classe;
- Rui Miguel Guerreiro da Silva - Bombeiro de
terceira classe;
- Nelson Manuel Ferreira Alves - Bombeiro de
terceira classe;
- Carlos Manuel Gomes de Oliveira - Bombeiro de terceira classe;
- Raul Filipe Cardoso de Andrade - Bombeiro
de terceira classe;
- Túlia Cristina Mendes Simões - Bombeira de
terceira classe;
- Diogo Manuel Araújo Paulo - Bombeiro de
terceira classe.

8 - SUPLEMENTO DELIBERAÇÕES E REGULAMENTOS -

- Proposta n.º 741/15 - DVM - P.º 434/DCP/15 Retificação do preço contratual referente ao
lote 5 do concurso público com publicidade
internacional para a locação, por divisão em
lotes, de 116 viaturas ligeiras de passageiros
e mercadorias, em regime de AOV:
Deliberado aprovar a retificação do preço
contratual do lote cinco, passando o mesmo
de oitocentos e catorze mil trezentos e oitenta euros, para seiscentos e sessenta e sete mil
trezentos e oitenta euros, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor;
A retificação do preço contratual total do procedimento por locação, por divisão em lotes,
de cento e dezasseis viaturas ligeiras e de
mercadorias, em regime de AOV, passando o
mesmo de um milhão oitocentos e oitenta e
quatro mil duzentos e cinquenta e cinco euros, para um milhão setecentos e trinta e sete
mil duzentos e cinquenta e cinco euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
- Proposta n.º 742/15 - DD - Atribuição de
comparticipação financeira ao Agrupamento
de Escolas de São Bruno para apoio ao projeto “Escola de atividades náuticas”, no ano
letivo 2014/15:
Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio no valor de mil e seiscentos euros, ao Agrupamento de Escolas de São Bruno, para apoio
à manutenção e continuidade das atividades
desenvolvidas no âmbito do projeto “Escola
de Atividades Náuticas de Oeiras”, mantendo-se o valor da comparticipação financeira em
relação aos anos anteriores (dois mil e doze,
dois mil e treze e dois mil e catorze).
- Proposta n.º 743/15 - DD - Atribuição de
comparticipação financeira ao Maratona Clube de Portugal para apoio à organização da
Maratona de Lisboa 2015:
Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio no valor de vinte e sete mil e quinhentos euros, ao Maratona Clube de Portugal,
para apoio à organização e realização deste
evento desportivo, e a subsequente aprovação da minuta do contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o
Município de Oeiras e o Maratona Clube de
Portugal.
- Proposta n.º 744/15 - DGP - Celebração de
contratos de comodato com a Polícia de Segurança Pública:
Deliberado aprovar a celebração de Contratos de Comodato com a PSP, dos imóveis
denominados “Octogésima Esquadra”, Rua
do Espargal em Oeiras, a “Octogésima Primeira Esquadra”, Avenida General Norton de
Matos, em Miraflores/Algés, a “Octogésima
Terceira Esquadra”, Estrada da Outurela, número cento e sessenta, em Carnaxide e “Octogésima Quarta Esquadra”, Avenida João de
Freitas Branco, número dois, em Caxias, cujas
minutas se juntam ao processo.
- Proposta n.º 745/15 - DGP - Celebração de
contrato de comodato com o Moto Clube de
Linda-a-Velha:
Deliberado aprovar a celebração de Contrato
de Comodato com o Moto Clube de Linda-a-Velha no âmbito da cedência do imóvel sito
na Rua Gonçalves Crespo, em Linda-a-Velha.
- Proposta n.º 746/15 - DGP - Celebração de
contrato de comodato do edifício n.º 51, sito
na Fábrica da Pólvora, em Barcarena com o
Agrupamento de Escuteiros CNE n.º 1278 Barcarena:
Deliberado aprovar a celebração do Contrato de Comodato do Edifício Cinquenta e Um,
sito na Fábrica da Pólvora, em Barcarena, com
o Agrupamento de Escuteiros CNE Número
Mil Duzentos e Setenta e Oito – Barcarena.
- Proposta n.º 747/15 - DGP - Revogação da
proposta de deliberação n.º 342/15, de 06 de
maio de 2015 e atribuição de licença de uso
privativo ao grupo Motard “Os Navegantes”:

Deliberado aprovar a revogação da proposta
de deliberação número trezentos e quarenta
e dois, de dois mil e quinze, aprovada na reunião de Câmara havida em seis de maio;
A atribuição de Licença de Uso Privativo de
parte do edifício junto à Praia Velha de Paço
Arcos ao Grupo Motard “Os Navegantes”, nos
termos da minuta junto ao processo.
- Proposta n.º 748/15 - DGP - Revogação parcial da proposta de deliberação n.º 703/15, referente à denominação social da subarrendatária, no âmbito do contrato de arrendamento
nº 143/15, em virtude de requerimento subscrito pela arrendatária Naturidade, S.A.:
Deliberado aprovar a revogação parcial da
proposta de deliberação número setecentos e
três, de dois mil e quinze, referente à denominação social da subarrendatária no âmbito
do contrato de arrendamento número cento
e quarenta e três, de dois mil e quinze, em
virtude de requerimento subscrito pela arrendatária Naturidade, Sociedade Anónima,
no que concerne ao arrendamento do imóvel
identificado como Naturidade Oeiras, Sociedade Anónima, na cláusula primeira, número
um, alínea b), do referido contrato.
A submissão a autorização pela Assembleia
Municipal, da alteração da denominação social da subarrendatária do imóvel em Naturidade Laveiras, Sociedade Anónima.
- Proposta n.º 749/15 - DGP - Aditamento à
proposta de deliberação n.º 421/15 de 17 de
junho - Alienação de parcela de terreno, sita
na Rua Comandante Virgílio de Carvalho, em
Leceia:
Deliberado aprovar a retificação parcial da
proposta de deliberação número quatrocentos e vinte e um, dois mil e quinze, na parte
respeitante à alienação.
- Proposta n.º 750/15 - DGP - Desafetação de
parcela de terreno do domínio público para o
domínio privado do Município de Oeiras, sita
na Rua do Alto do Lagoal, em Caxias:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
- Proposta n.º 751/15 - DRH - Reforço da atribuição de verba ao parceiro executante CCD,
no âmbito do Fundo de Emergência Social:
Deliberado aprovar a atribuição de uma quantia de oito mil euros, ao Centro de Cultura e
Desporto, a fim de possibilitar a atribuição de
subsequentes apoios no âmbito do FES.
- Proposta n.º 753/15 - GP - Atribuição de donativo ao IBET - Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica:
Deliberado aprovar a concessão de um subsídio no valor global de trezentos e cinquenta
euros, ao IBET - Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, como apoio à realização do Nono Encontro Internacional da Sociedade Portuguesa de Células Estaminais e
Terapia Celular.
- Proposta n.º 754/15 - GP - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação de
Moradores do Bairro dos Navegadores, para
apoio à realização das Festas de Nossa Senhora da Paz:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de mil euros
a favor da Associação de Moradores do Bairro
dos Navegadores, para apoio à realização das
Festas de Nossa Senhora da Paz.
- Proposta n.º 755/15 - DAGF - Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016 e mapa
de pessoal para 2016:
Mantém-se agendada a fim, de ser analisada
e votada em próxima reunião.
- Proposta n.º 756/15 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira às entidades parceiras do Fundo de Emergência Social:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira, no montante global de
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doze mil euros, às seguintes entidades:
- Centro Social e Paroquial Cristo Rei de Algés - quatro mil euros;
-Centro Social e Paroquial de Barcarena quatro mil euros;
- Associação Sociedade de São Vicente de
Paulo Portugal - quatro mil euros.

Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Um, sito na Rua Alberto Osório de Castro, número vinte e quatro, terceiro direito, Bairro
de São Marçal, ao agregado familiar de Neuza
Sofia Lopes Araújo;
A fixação da renda mensal no valor de cento
e cinquenta e sete euros e dezoito cêntimos;

- Proposta n.º 757/15 - DCT - Atribuição de
bolsas de estudo a jovens músicos das bandas
filarmónicas do Concelho para o Centro Cultural Paroquial de N.ª Srª do Cabo - Associação, no ano letivo 2015/2016:
Deliberado aprovar a continuidade da atribuição das bolsas de estudo aos sete alunos
que se mantém matriculados, no valor de treze mil seiscentos e sessenta e quatro euros.
A atribuição de mais três bolsas, para preenchimento de vagas deixadas pelos Bolseiros
cessantes, atendendo à finalidade deste programa. O valor máximo estimável para estas
três bolsas é de seis mil cento e oito euros,
igual a duzentos e três euros e sessenta cêntimos vezes dez mensalidades (de setembro a
junho) vezes três alunos;
A atribuição de três novas bolsas aos candidatos que obtiveram a melhor média das notas
obtidas nas provas de avaliação aos proponentes pelas Bandas Filarmónicas do Concelho, a saber:
Primeiro - Alexandre Pinto da SIMECQ - dezassete vírgula trezentos e quarenta e cinco
valores;
Segundo - João Casadinho da SIMPS - quinze
vírgula duzentos e quinze valores;
Terceiro - Filipa Pereira da SIMPS - catorze
vírgula trezentos e setenta e cinco valores.
O pagamento de dez bolsas de estudo para o
ano letivo dois mil e quinze/dois mil e dezasseis no valor total de dezanove mil setecentos e setenta e dois euros, que corresponde
à soma de treze mil seiscentos e sessenta e
quatro euros com seis mil cento e oito euros.
O pagamento em novembro de dois mil e
quinze da verba referente a quatro meses do
primeiro período escolar - setembro, outubro,
novembro e dezembro.
O pagamento em janeiro de dois mil e dezasseis da verba referente a três meses do
segundo período escolar - janeiro fevereiro
e março.
O pagamento em abril de dois mil e dezasseis
da verba referente a três meses do terceiro
período escolar - abril, maio e junho.

- Proposta n.º 762/15 - GPDEIG - Revisão do
Plano Diretor Municipal - Declaração ambiental:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.

- Proposta n.º 758/15 - DPE - P.º 04/DPE/15 Aprovação da minuta de contrato relativa ao
concurso público para a empreitada “Habitação jovem - Rua Costa Pinto, n.º 126, Paço de
Arcos”:
Deliberado aprovar a minuta de contrato relativa ao concurso público para a empreitada
“Habitação Jovem - Rua Costa Pinto, número
cento e vinte e seis, Paço de Arcos”.
- Proposta n.º 759/15 - DGF - Regularização
de pagamentos referentes à faturação do ano
de 2015 à Tratolixo:
Deliberado aprovar a transferência de trezentos e setenta e cinco mil duzentos e oitenta e
sete euros e dez cêntimos, para regularização
da dívida à Tratolixo referente à fatura número quinhentos e vinte, datada de trinta de
agosto de dois mil e quinze.
- Proposta n.º 760/15 - DGPH - Revisão das
condições gerais do Programa Habitação Jovem nos Centros Históricos:
Deliberado aprovar as Condições Gerais
do Programa Habitação Jovem nos Centros
Históricos, a minuta do contrato de arrendamento e, consequentemente, a aplicação da
metodologia da Renda Condicionada para a
definição do valor mínimo do montante das
rendas calculadas no âmbito do programa.
- Proposta n.º 761/15 - DGPH - Atribuição do
fogo sito na Rua Alberto Osório de Castro, nº
24, 3º Dto., no B.º S. Marçal, ao agregado familiar de Neuza Sofia Lopes Araújo:

- Proposta n.º 763/15 - DGEPIM - P.º 89/DOM/
DGEPIM/15 - Reprogramação financeira da
empreitada “Estacionamento para a frota
municipal, em Vila Fria”:
Deliberado aprovar a alteração da programação financeira da empreitada, que passará a
ser a seguinte de acordo com o cronograma
financeiro apresentado:
Dois mil e quinze - primeiro mês - cento e quarenta mil duzentos e noventa e nove euros e
vinte e dois cêntimos mais IVA (cento e quarenta e oito mil setecentos e dezassete euros
e dezassete cêntimos, com o IVA);
Dois mil e dezasseis - segundo mês - cem mil
trinta e três euros e onze cêntimos mais IVA
(cento e seis mil trinta e cinco euros e dez
cêntimos, com o IVA);
Dois mil e dezasseis - terceiro mês - cento e
cinquenta e um mil setecentos e trinta e cinco euros e quarenta e seis cêntimos mais IVA
(cento e sessenta mil oitocentos e trinta e
nove euros e cinquenta e nove cêntimos, com
o IVA);
Dois mil e dezasseis - quarto mês - oitenta e
quatro mil duzentos e cinquenta e sete euros
e quinze cêntimos mais IVA (oitenta e nove
mil trezentos e doze euros e cinquenta e oito
cêntimos, com o IVA).
O envio da deliberação à Assembleia Municipal, para aprovação.
- Proposta n.º 752/15 - DRH - Processo disciplinar n.º 14/15, instaurado a Anabela de
Sousa Batista:
Deliberado rejeitar a proposta de ser aplicada à trabalhadora Anabela de Sousa Batista,
com a carreira e categoria de assistente operacional, a sanção disciplinar única de multa,
correspondente a dez dias, no montante de
cento e setenta e sete euros e quarenta cêntimos, suspensa, pelo período de seis meses.
Deliberado aprovar que seja aplicada à trabalhadora Anabela de Sousa Batista, com a
carreira e categoria de assistente operacional, a sanção disciplinar única de multa, correspondente a dez dias, no montante de cento
e setenta e sete euros e quarenta cêntimos.
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2015
ATA NÚMERO VINTE/DOIS MIL E QUINZE
RESUMO
- Proposta n.º 750/15 - DGP - Desafetação de
parcela de terreno do domínio público para o
domínio privado do Município de Oeiras, sita
na Rua do Alto do Lagoal, em Caxias:
Deliberado aprovar a submissão à Assembleia
Municipal da presente proposta de desafetação da parcela com a área de mil novecentos
e cinquenta e quatro metros quadrados, do
domínio público para o privado, a qual confronta a norte com artigo rústico quinhentos
e doze, secção quarenta e sete, a sul com artigo rústico quinhentos e doze, secção quarenta
e sete, a nascente com Rua do Alto Lagoal e a
poente com artigo rústico quinhentos e doze,
secção quarenta e sete.
- Proposta n.º 762/15 - GPDEIG - Revisão do
Plano Diretor Municipal - Declaração ambiental:
Deliberado aprovar a Declaração Ambiental,
assim como, o seu envio à Agência Portuguesa
do Ambiente e às ERAE discriminadas.

- Proposta n.º 755/15 - DAGF - Grandes Opções
do Plano e Orçamento para 2016 e mapa de
pessoal para 2016:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 21 DE OUTUBRO DE 2015
ATA NÚMERO VINTE E UM/DOIS MIL E
QUINZE
RESUMO
- Atribuição de voto de louvor a Paulo Pinheiro e restante equipa:
Deliberado exarar em ata um voto de louvor ao atleta do CDPA, Paulo Pinheiro, pela
conquista do segundo lugar no Campeonato
Europeu de Pesca Desportiva, realizado em
França, assim como a toda a equipa, que conquistou o quarto lugar geral, o que corresponde ao primeiro lugar na categoria de clubes.
- Atribuição de voto de louvor a Gustavo Pereira Ribeiro e Gabriel Pereira Ribeiro:
Deliberado exarar em ata um voto de louvor
pela excelente participação na final do Campeonato Mundial Parks Global, em representação de Portugal, dos jovens/estudantes da
Escola Secundária Camilo Castelo de Branco,
Carnaxide e do Concelho de Oeiras, Gustavo
Pereira Ribeiro e Gabriel Pereira Ribeiro e o
honroso segundo lugar conquistado pelo Gustavo Pereira Ribeiro no referido Campeonato.
- Proposta n.º 818/15 - SIMAS - Orçamento
e Grandes Opções do Plano para o ano de
2016:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
- Proposta n.º 766/15 - SIMAS - Proposta de
tarifário para 2016.
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada em dezanove de
outubro, na qual aprovou a atualização dos
tarifários para dois mil e dezasseis.
- Proposta n.º 780/15 - GP - Gestão de redes
pluviais pelo SIMAS - Necessidade de orçamentação dos respetivos custos por parte do
Município de Oeiras:
A Câmara tomou conhecimento do teor do parecer e dos procedimentos preconizados em
matéria de intervenção dos SIMAS a nível de
gestão das redes de águas pluviais.
- Proposta n.º 778/15 - GP - Plano Plurianual
de Atividades e Orçamento para 2016-2017
da “Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras,
E.M., S.A.”:
Deliberado aprovar o Plano Plurianual de
Atividades e Orçamento para dois mil e
dezasseis-dois mil e dezassete, contendo Parecer do Fiscal Único, da “Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E.M., Sociedade Anónima”, bem como, o seu envio à Assembleia
Municipal de Oeiras, para conhecimento, no
âmbito das respetivas competências em matéria de acompanhamento e fiscalização da
atividade das empresas municipais.
- Proposta n.º 782/15 - GP - Alteração de preçários e Regulamento do Parque de Estacionamento Subterrâneo do Centro Cívico de
Carnaxide:
Deliberado aprovar o novo tarifário para o
estacionamento do parque subterrâneo do
Centro Cívico de Carnaxide e consequentes
alterações no Regulamento da Zona de Estacionamento de Duração Limitada do Centro
Cívico de Carnaxide, sendo o mesmo enviado
a consulta pública, nos termos do artigo centésimo primeiro, do Código do Procedimento
Administrativo publicando-se, para este efeito, no Boletim Municipal e na Internet.
- Parque de estacionamento subterrâneo do

Mercado de Queijas:
Deliberado aprovar o novo tarifário específico para o estacionamento do parque subterrâneo do Mercado de Queijas e consequentes
alterações no Regulamento da Zona de Estacionamento de Duração Limitada do Mercado
de Queijas, sendo o mesmo enviado a consulta pública, nos termos do artigo centésimo
primeiro, do Código do Procedimento Administrativo publicando-se, para este efeito, no
Boletim Municipal e na Internet.
- Proposta n.º 377/15 - GP - Autorização para
celebração de contrato de abertura de crédito em conta corrente pela “Habitágua - Serviços Domiciliários e Técnicos Especializados,
E.M., Unipessoal, Lda.”:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
- Proposta n.º 755/15 - DAGF - Grandes Opções
do Plano e Orçamento para 2016 e mapa de
pessoal para 2016:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
- Proposta n.º 764/15 - DE - Perdão da dívida
relativa à frequência das atividades de animação e de apoio à família de Cláudio Ramos
Silva Pondeje e isenção do pagamento das
mensalidades das AAAF, da criança Sandro
Leonardo Silva Pondeje no Jardim de Infância Pedro Álvares Cabral:
Deliberado aprovar o perdão da dívida relativa à frequência das Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF), da criança
Cláudio Ramos Silva Pondeje, no valor de trezentos e quarenta e sete euros, referente aos
anos letivos dois mil e doze/dois mil e treze
e dois mil e treze/dois mil e catorze e ainda
a isenção do pagamento das mensalidades
das AAAF, da criança Sandro Leonardo Silva
Pondeja, no ano letivo dois mil e quinze/dois
mil e dezasseis.
- Proposta n.º 765/15 - DEV - P.º 625/DCP/15 Aprovação dos relatórios preliminar e final e
consequente adjudicação do concurso público com publicidade internacional para aquisição da prestação de serviços de combate e
deteção da praga escaravelho-das-palmeiras
(rhynchophorus ferrugineus) no Concelho de
Oeiras, na modalidade de fornecimento contínuo:
Deliberado aprovar os relatórios preliminar e
final do procedimento concursal e consequente adjudicação da aquisição da prestação
de serviços de combate e deteção da praga
escaravelho-das-palmeiras (Rhynchophorus
ferrugineus) no Concelho de Oeiras, na modalidade de fornecimento contínuo.
- Proposta n.º 767/15 - DCP - Emissão de parecer prévio vinculativo no âmbito de contratos
de prestação de serviços - Ajustes diretos em
regime normal:
Deliberado aprovar a emissão de parecer prévio vinculativo, referente a ajustes diretos em
regime normal.
- Proposta n.º 768/15 - DVM - P.º 434/DCP/15
- Ratificação do ato do Sr. Presidente relativo
ao concurso público com publicidade internacional para a locação, por divisão em lotes, de
116 viaturas ligeiras de passageiros e mercadorias, em regime de AOV:
Deliberado ratificar o ato do Senhor Presidente relativo ao concurso público com publicidade internacional para a locação, por
divisão em lotes, de cento e dezasseis viaturas ligeiras de passageiros e mercadorias, em
regime de AOV.
- Proposta n.º 769/15 - DCT - Isenção do pagamento do preço pela utilização temporária da
Livraria-Galeria Municipal Verney, solicitada
por “Edições Vieira da Silva”:
Deliberado aprovar a isenção de pagamento
do preço de trinta euros e trinta e oito cêntimos, pela utilização temporária da Livraria-
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-Galeria Verney, às “Edições Vieira da Silva”,
para apresentação do livro “Dias Claros”, de
José Fernando Delgado Mendonça, dia vinte
de novembro, pelas dezoito horas.
- Proposta n.º 770/15 - DHU - P.º 1006/DCP/15 Ratificação do ato do Sr. Presidente referente
ao concurso público com publicidade internacional para aquisição, instalação e manutenção de equipamento subterrâneo para deposição de resíduos urbanos e instalação de
módulos hidráulicos:
Deliberado ratificar o ato do Senhor Presidente, referente ao concurso público com
publicidade internacional para aquisição,
instalação e manutenção de equipamento
subterrâneo para deposição de resíduos urbanos e instalação de módulos hidráulicos.
- Proposta n.º 773/15 - DEV - P.º 1123/DCP/15
- Abertura de procedimento e peças procedimentais do concurso público com publicidade
internacional para a aquisição de serviços de
manutenção em espaços de jogos e recreio,
no Concelho de Oeiras - Decisão de contratar:
Deliberado aprovar a abertura de concurso
público com publicidade internacional para
a aquisição de serviços de manutenção em
espaços de jogos e recreio no Concelho de
Oeiras.

alvará de loteamento n.º 9/94, solicitada pela
Sociedade Agrícola e Turística Quinta da Mó
de Cima, S.A., em Carnaxide:
Deliberado aprovar a alteração ao alvará
de loteamento número nove, de noventa e
quatro, solicitada pela Sociedade Agrícola e
Turística Quinta da Mó de Cima, Sociedade
Anónima, em Carnaxide.

pio de Oeiras e a Faculdade de Belas Artes da
Universidade de Lisboa e consequente atribuição de comparticipação financeira:
Deliberado aprovar a minuta do protocolo a
celebrar entre o Município de Oeiras e a Faculdade de Belas Artes da Universidade de
Lisboa, bem como a atribuição de subsídio no
valor de cinco mil euros.

- Proposta n.º 777/15 - GP - Relatório semestral de execução orçamental - 1º semestre de
2015 e parecer do Fiscal Único da “Habitágua
- Serviços Domiciliários e Técnicos Especializados, E.M., Unipessoal, Lda.:
A Câmara tomou conhecimento do relatório
relativo ao primeiro semestre dois mil e quinze, da “Habitágua - Serviços domiciliários e
Técnicos Especializados, E.M., Unipessoal,
Limitada”, contendo Relatório Semestral do
Fiscal Único, sendo o mesmo submetido à Assembleia Municipal de Oeiras, para tomada
de conhecimento.

- Proposta n.º 790/15 - DCT - Aceitação da
doação da obra de arte, “Vista de Lisboa”, da
autoria de Dinara Dindarova, pelo Município
de Oeiras:
Deliberado aceitar e agradecer a obra de
arte, “Vista de Lisboa”, técnica mista sobre
tela, sessenta por setenta e cinco centímetros, sendo o seu valor comercial estimado
em seiscentos e cinquenta euros, da artista
plástica Dinara Dindarova, que será posteriormente inventariada e segura pela Divisão
de Gestão Patrimonial.

- Proposta n.º 781/15 - GP - Relatório e Contas
do Exercício de 2014, da “OeirasExpo, S.A.”:
A Câmara tomou conhecimento do Relatório
e Contas do exercício de dois mil e catorze,
da “OeirasExpo, Sociedade Anónima”, sendo
o mesmo submetido à Assembleia Municipal,
igualmente para conhecimento.

- Proposta n.º 774/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Tito Morais, 4, 1º Esq., no B.º
do Pombal, ao agregado familiar de Vilson da
Cruz Varela e Elisabete Magalhães Pina:
Deliberado atribuir o fogo T Três, sito na Rua
Tito Morais, número quatro, primeiro esquerdo, Bairro do Pombal, ao agregado familiar de
Vilson da Cruz Varela, mediante a fixação da
renda mensal no valor de cento e sessenta e
nove euros e vinte e quatro cêntimos.

- Proposta n.º 784/15 - DGP - Desafetação de
parcela de terreno do domínio público para o
domínio privado do Município de Oeiras, sita
em Carnaxide:
Deliberado aprovar a desafetação da parcela
com a área de três mil duzentos e noventa e
sete metros quadrados, do domínio público
para o privado do Município de Oeiras, sita
em Carnaxide, bem como o seu envio à Assembleia Municipal para aprovação.

- Proposta n.º 817/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Av. Gaspar Corte Real, 12 A, no
B.º dos Navegadores, ao agregado familiar de
Paulo Carolino e Isabel Gonçalves e revogação da Proposta de Deliberação n.º 826/14, de
19 de novembro:
Deliberado aprovar a revogação da proposta
de deliberação número oitocentos e vinte e
seis, de dezanove de novembro de dois mil e
catorze e consequente informação quatro mil
trezentos e dezassete, de dois mil e quinze, do
Departamento de Habitação Reabilitação Urbana, Divisão de Projetos Especiais, de vinte
e quatro de setembro, para execução coerciva
do despejo da Avenida Gaspar Corte Real,
número doze A, Bairro dos Navegadores, bem
como a atribuição do fogo em causa, ao agregado familiar do Senhor Paulo Carolino e Senhora Isabel Gonçalves e cessação do contrato de arrendamento celebrado com a Senhora
Dona Rosa Maria dos Santos Conceição.

- Proposta n.º 785/15 - DGP - Alteração da Proposta de Deliberação n.º 709/2015 (celebração de contrato de comodato com a “Associação Ecosfera”):
Deliberado aprovar a alteração da proposta
de deliberação número setecentos e nove, de
dois mil e quinze e a consequente celebração
do contrato de comodato do edifício denominado Galgas, bem como de parcela de terreno
com trezentos metros quadrados, sitos na Fábrica da Pólvora, em Barcarena, com a “Associação Chão da Terra ".

- Proposta n.º 775/15 - GP - Relatório de controlo de gestão referente ao 1º semestre de
2015 e Parecer do Fiscal Único da “Tratolixo
- Tratamento de Resíduos Sólidos, E.I.M.”:A Câmara tomou conhecimento do Relatório
de Controlo de Gestão referente ao primeiro
semestre de dois mil e quinze, apresentado
pela “Tratolixo - Tratamento de Resíduos
Sólidos, E.I.M.”, bem como submeter à Assembleia Municipal igualmente para conhecimento.
- Proposta n.º 776/15 - GP - Desvinculação da
qualidade de associado da “AMEGA - Associação de Municípios para Estudos e Gestão
da Água”:
Deliberado aprovar a renúncia do Município
de Oeiras à participação, enquanto Associado, na AMEGA - Associação de Municípios
para Estudos e Gestão da Água”, renúncia
essa com efeitos a partir de trinta e um de
dezembro de dois mil e quinze, assim como o
seu envio à Assembleia Municipal para aprovação.
- Proposta n.º 772/15 - DPMOB - Alteração ao

- Proposta n.º 786/15 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação Prevenir no âmbito do Programa de Promoção de
Hábitos de Vida Saudáveis - “Eu Passo…”:
Deliberado atribuir uma comparticipação
financeira, no montante global de sete mil e
quinhentos euros, à Associação Prevenir - Organização Não Governamental de Prevenção
e Promoção da Saúde, para desenvolvimento
de uma nova fase do Programa de Promoção
de Hábitos de Vida Saudáveis - “Eu Passo…”
no ano letivo de dois mil e quinze/dois mil e
dezasseis.
- Proposta n.º 787/15 - DCT - Atribuição de
comparticipação financeira anual aos agentes culturais do Município de Oeiras - 3ª fase:
Deliberado atribuir uma comparticipação financeira anual aos agentes culturais do Município de Oeiras, no valor total de dez mil
cento e vinte euros.
- Proposta n.º 788/15 - DCT - Atribuição de
comparticipação financeira para suportar
despesas de limpeza do Centro Cultural da
Laje à Associação Cultural e Recreativa da
Ribeira da Laje:
Deliberado atribuir uma comparticipação financeira no valor de quatro mil seiscentos e
vinte euros, tendo em conta o valor mensal de
trezentos e oitenta e cinco euros, à Associação Cultural e Recreativa da Ribeira da Lage.
- Proposta n.º 789/15 - DCT - Aprovação da minuta do protocolo a celebrar entre o Municí-
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- Proposta n.º 791/15 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à Santa Casa da
Misericórdia de Oeiras:
Deliberado atribuir uma comparticipação financeira, no montante de dois mil duzentos
e oitenta e seis euros, à Santa Casa da Misericórdia de Oeiras para apoio à substituição
dos portões (principal e traseiro) do Jardim-de-Infância “Pingolé”.
- Proposta n.º 792/15 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à “Ajude - Associação Juvenil para o Desenvolvimento”:
Deliberado atribuir uma comparticipação
financeira, no montante de três mil e setecentos euros, à “AJUDE - Associação Juvenil
para o Desenvolvimento” para apoio ao desenvolvimento e manutenção das atividades
do “Projeto EntreCul”.
- Proposta n.º 793/15 - DE - Análise das candidaturas recebidas entre 17 de setembro e 14
de outubro relativas a transportes escolares
ano letivo - 2015/2016 -:
Deliberado aprovar o cabimento no valor três
mil trezentos e quarenta e oito euros e dez
cêntimos, destinado ao pagamento das faturas relativas a títulos de transporte (decorrente da atribuição do subsídio nos meses de
novembro e dezembro de dois mil e quinze).
- Proposta n.º 794/15 - DPMPC - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação Humanitária dos Bombeiros de Carnaxide, para
reparação de viatura e equipamentos:
Deliberado atribuir uma comparticipação financeira à Associação Humanitária dos Bombeiros de Carnaxide no valor de dez mil e
quinhentos euros, para reparação de viatura
e equipamentos.
- Proposta n.º 795/15 - DPMPC - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação Humanitária dos Bombeiros de Carnaxide, para
aquisição de fardamentos:
Deliberado atribuir uma comparticipação
financeira à Associação Humanitária dos
Bombeiros de Carnaxide no valor de seis mil
euros, para aquisição de fardamentos.
- Proposta n.º 796/15 - DPMPC - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Algés,
para reparação de viaturas e equipamentos:
Deliberado atribuir uma comparticipação
financeira à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Algés no valor de
três mil euros, para reparação de viaturas e
equipamentos.
- Proposta n.º 797/15 - DPMPC - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Dafundo, para aquisição de fardamentos:
Deliberado atribuir uma comparticipação
financeira à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários do Dafundo no valor

de seis mil euros, para aquisição de fardamentos.
- Proposta n.º 798/15 - DPMPC - Atribuição
de comparticipação financeira à Associação
Humanitária de Bombeiros de Paço de Arcos,
para reparação de viatura e equipamentos:
Deliberado atribuir uma comparticipação financeira à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos no valor
de três mil e quinhentos euros, para reparação de viatura e equipamentos.
- Proposta n.º 799/15 - DPMPC - Atribuição
de comparticipação financeira à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Oeiras, para reparação de viaturas e equipamentos:
Deliberado atribuir uma comparticipação
financeira à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Oeiras no valor de
dez mil euros, para reparação de viaturas e
equipamentos.
- Proposta n.º 800/15 - DPMPC - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação Humanitária dos Bombeiros de Linda-a-Pastora,
para reparação de viaturas e equipamentos:
Deliberado atribuir uma comparticipação financeira à Associação Humanitária dos Bombeiros de Linda-a-Pastora no valor de três mil
euros, para reparação de viaturas e equipamentos.
- Proposta n.º 801/15 - DPMPC - Atribuição
de comparticipação financeira à Associação
humanitária dos Bombeiros Voluntários Progresso Barcarenense, para execução de veículo de comando e comunicações:
Deliberado atribuir uma comparticipação financeira à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Progresso Barcarenense
no valor de oito mil euros, para execução de
veículo de comando e comunicações para o
Concelho de Oeiras.
- Proposta n.º 802/15 -DPMPC - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Progresso Barcarenense, para reparação de viatura:
Deliberado atribuir uma comparticipação financeira à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Progresso Barcarenense
no valor de cinco mil euros, para reparação
de viatura.
- Proposta n.º 803/15 - DPMPC - Atribuição
de comparticipação financeira à Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários do
Dafundo, para reparação de viaturas e equipamentos:
Deliberado atribuir uma comparticipação
financeira à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários do Dafundo no valor
de sete mil euros, para reparação de viaturas
e equipamentos.
- Proposta n.º 804/15 - GAF - Transferência de
verba relativa ao contrato interadministrativo nº 97/15, União de Freguesias de Oeiras, S.
Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, relatório do 4º bimestre de 2015:
Deliberado aprovar a transferência de quatro
mil novecentos e noventa euros e setenta e
três cêntimos, (dois mil novecentos e sessenta euros e seis cêntimos, em despesa corrente
mais mil seiscentos e trinta e cinco euros e
cinquenta e sete cêntimos, em despesa de capital mais trezentos e noventa e cinco euros
e dez cêntimos, em custos administrativos)
para a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Oeiras, São Julião da Barra, Paço
de Arcos e Caxias, correspondente ao somatório das verbas para a remuneração das ações
concretizadas durante o quarto bimestre de
dois mil e quinze, no âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências número noventa e sete, de dois mil e
quinze, assinado entre a CMO e aquela Autarquia.
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- Proposta n.º 805/15 - GAF - Transferência
de verba relativa ao acordo de execução nº
98/15, Junta de Freguesia de Oeiras, S. Julião
da Barra, Paço de Arcos e Caxias, relatório do
4º bimestre de 2015:
Deliberado aprovar a transferência de três
mil quinhentos e quatro euros e quarenta e
quatro cêntimos, (quatrocentos e trinta e oito
euros e setenta e dois cêntimos, em despesa
corrente mais dois mil quatrocentos e trinta
e um euros e sessenta e quatro cêntimos, em
despesa de capital mais seiscentos e trinta e
quatro euros e oito cêntimos, em custos administrativos) para a Junta de Freguesia da
União de Freguesias de Oeiras, São Julião da
Barra, Paço de Arcos e Caxias, correspondente ao somatório das verbas para a remuneração das ações concretizadas durante o quarto
bimestre de dois mil e quinze no âmbito do
Acordo de Execução de Delegação de Competências número noventa e oito, de dois mil
e quinze, assinado entre a CMO e aquela Autarquia.
- Proposta n.º 806/15 – GAF - Transferência de
verba relativa ao contrato interadministrativo nº103/15, Junta de Freguesia da União de
Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz-Quebrada/Dafundo, relatório do 4º bimestre
de 2015:
Deliberado aprovar a transferência de dez
mil e vinte e oito euros e sessenta e quatro
cêntimos, (três mil quatrocentos e seis euros
e noventa e cinco cêntimos, de despesas correntes, mais cinco mil oitocentos e oitenta
euros e doze cêntimos, em despesa de capital,
acrescidos de cinco por cento para custos administrativos, setecentos e quarenta e um euros e cinquenta e sete cêntimos) para a Junta
de Freguesia da União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz-Quebrada/Dafundo,
correspondente ao somatório das verbas para
a remuneração das ações concretizadas durante o quarto bimestre de dois mil e quinze
no âmbito do Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências número cento e
três, de dois mil e quinze, assinado entre a
CMO e aquela Autarquia.
- Proposta n.º 807/15 - GAF - Transferência
de verba relativa ao acordo de execução
nº 104/15, Junta de Freguesia da União de
Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz-Quebrada/Dafundo, relatório do 4º bimestre
de 2015:
Deliberado aprovar a transferência de dois
mil novecentos e cinquenta e três euros e
quarenta e dois cêntimos, (dois mil oitocentos e doze euros e setenta e oito cêntimos, em
despesas correntes, acrescido do valor para
fazer face aos custos administrativos, cento e
quarenta euros e sessenta e quatro cêntimos)
correspondente ao somatório das verbas para
a remuneração das ações concretizadas durante o quarto bimestre de dois mil e quinze,
no âmbito do Acordo de Execução de Delegação de Competências número cento e quatro,
de dois mil e quinze, assinado entre a CMO e
aquela Autarquia.
- Proposta n.º 808/15 - GSF - Transferência de
verba relativa ao contrato interadministrativo nº 99/15, Junta de Freguesia de Barcarena,
Relatório do 3º bimestre de 2015:
Deliberado aprovar a transferência de cinco
mil oitocentos e quarenta e três euros e trinta
e um cêntimos, onde se encontram incluídos
cinco por cento para custos administrativos,
no valor de duzentos e setenta e oito euros
e vinte e cinco cêntimos, para a Junta de
Freguesia de Barcarena correspondente ao
somatório das verbas para a remuneração
das ações concretizadas durante o terceiro
bimestre de dois mil e quinze no âmbito do
Contrato Interadministrativo de Delegação
de Competências número noventa e nove, de
dois mil e quinze, assinado entre o Município
de Oeiras e aquela Autarquia.
- Proposta n.º 809/15 - GAF - Transferência

de verba relativa ao acordo de execução nº
100/15 - Junta de Freguesia de Barcarena, relatório do 3º bimestre de 2015:
Deliberado aprovar a transferência de quatro mil novecentos e sessenta e sete euros e
sessenta cêntimos, (correspondente à soma
da despesa de capital, dois mil cento e quarenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos, despesa corrente, dois mil quinhentos e
oitenta e um euro e quarenta e sete cêntimos,
acrescidos de cinco por cento para custos administrativos, duzentos e trinta e seis euros e
cinquenta e cinco cêntimos) para a Junta de
Freguesia de Barcarena, em resultado das remunerações das ações concretizadas durante
o terceiro bimestre de dois mil e quinze no
âmbito do Acordo de Execução número cem,
de dois mil e quinze, assinado entre o Município de Oeiras e aquela Autarquia.
- Proposta n.º 810/15 - GAF - Transferência de
verba relativa ao contrato interadministrativo nº 99/15, Junta de Freguesia de Barcarena,
Relatório do 4º bimestre de 2015:
Deliberado aprovar a transferência de dois
mil novecentos e trinta e cinco euros e onze
cêntimos, correspondente ao pagamento da
importância ainda em falta resultante da
diferença entre: a despesa corrente no valor
de quatro mil duzentos e dez euros e catorze
cêntimos, acrescidos de cinco por cento para
custos administrativos, no valor de duzentos e
dez euros e cinquenta e um cêntimos, e cujo
total perfaz quatro mil quatrocentos e vinte
euros e sessenta e cinco cêntimos, deduzida
das importâncias já pagas e transferidas para
a Junta de Freguesia de Barcarena referentes a vencimentos de trabalhadores, no valor
de mil quatrocentos e oitenta e cinco euros
e cinquenta e quatro cêntimos, em resultado
das remunerações das ações concretizadas
durante o quarto bimestre de dois mil e quinze no âmbito do Contrato Interadministrativo
número noventa e nove, de dois mil e quinze,
assinado entre o Município de Oeiras e aquela Autarquia.
- Proposta n.º 811/15 - GAF - Transferência
de verba relativa ao acordo de execução nº
100/15, Junta de Freguesia de Barcarena, Relatório do 4º bimestre de 2015:
Deliberado aprovar a transferência de mil
duzentos e quinze euros e onze cêntimos, correspondente ao pagamento da importância
ainda em falta resultante da diferença entre: a despesa corrente no valor de três mil
quinhentos e sessenta e quatro euros e vinte
um cêntimos, acrescidos de cinco por cento,
para custos administrativos no valor de cento
e setenta e oito euros e vinte e um cêntimos,
e cujo total perfaz três mil setecentos e quarenta e dois euros e quarenta e oito cêntimos,
deduzida das importâncias já pagas e transferidas para a Junta de Freguesia de Barcarena
referentes a vencimentos de trabalhadores,
no valor dois mil quinhentos e vinte e sete euros e trinta e um cêntimos, em resultado das
remunerações das ações concretizadas durante o quarto bimestre de dois mil e quinze no
âmbito do Acordo de Execução número cem,
de dois mil e quinze, assinado entre o Município de Oeiras e aquela Autarquia.
- Proposta n.º 812/15 - GAF - Atribuição de
comparticipação financeira relativa à reparação do autocarro da União de Freguesias de
Oeiras e S. Julião da Barra, Paço de Arcos e
Caxias:
Deliberado submeter para aprovação da
Assembleia Municipal, enquanto forma de
apoio à União de Freguesias de Oeiras e São
Julião de Barra, Paço de Arcos e Caxias, a
atribuição de um subsídio no valor de quinze mil euros, destinado a comparticipar nas
despesas de reparação do autocarro de vinte
e sete lugares.
- Proposta n.º 813/15 - DRH - 4ª alteração ao
Mapa de Pessoal 2015:
Deliberado aprovar a quarta alteração ao

Mapa de Pessoal de dois mil e quinze, bem
como, a remessa à Assembleia Municipal para
aprovação.
- Proposta n.º 814/15 - DGF - Ratificação de
pagamento de faturação ao SIMAS:
Deliberado ratificar o pagamento de faturação ao SIMAS.
- Proposta n.º 815/15 - DRH - Preenchimento
de 15 postos de trabalho de Assistente Operacional na área de ação educativa com recurso
à reserva de recrutamento do Município com
vista à constituição de relação jurídica de
emprego público na modalidade de contrato
de trabalho a termo resolutivo para o ano escolar 2015/2016:
Deliberado aprovar o recurso à reserva de
recrutamento de Assistente Operacional na
área de Ação Educativa do Município de Oeiras, para preenchimento de quinze postos de
trabalho, com vista à constituição de relação
jurídica de emprego a termo resolutivo certo
(doze) e incerto (três) e ainda a submissão à
Assembleia Municipal para aprovação.
- Proposta n.º 816/15 - DRH - Preenchimento
de 12 postos de trabalho de pessoal não docente no âmbito do contrato interadministrativo n.º 558/15 - Relação jurídica de emprego
na modalidade de contrato de trabalho por
tempo indeterminado:
Deliberado aprovar o recurso à reserva de
recrutamento de Assistente Operacional na
área de Ação Educativa do Município de Oeiras, para preenchimento de onze postos de
trabalho, com vista à constituição de relação
jurídica de emprego por tempo indeterminado, assim como, o seu envio à Assembleia Municipal para aprovação.
- Proposta n.º 779/15 - GP - Nomeação dos representantes do Município de Oeiras, respetivamente Presidente e Vogal para o Conselho
de Administração dos SIMAS dos Municípios
de Oeiras e Amadora:
Deliberado aprovar a nomeação dos seguintes membros do Conselho de Administração
dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora:
- O Senhor Presidente da Câmara para presidir ao Conselho de Administração dos SIMAS
dos Municípios de Oeiras e Amadora, Paulo
César Sanches Casinhas da Silva Vistas e para
Vogal o Senhor Vereador Carlos Alberto Ferreira Morgado, mantendo-se como vogal por
parte da Câmara Municipal da Amadora o engenheiro José Agostinho Marques.
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2015
ATA NÚMERO VINTE E DOIS/DOIS MIL
E QUINZE
RESUMO
- Proposta n.º 755/15 - DAGF - Grandes Opções
do Plano e Orçamento para 2016 e mapa de
pessoal para 2016:
Deliberado aprovar as Opções do Plano e Orçamento para o ano dois mil e dezasseis, bem
como a subsequente submissão para aprovação da Assembleia Municipal.
- Proposta n.º 818/15 - SIMAS - Orçamento e
Grandes Opções do Plano para o ano de 2016:
Deliberado ratificar a deliberação do Conselho de Administração da reunião datada de
dezanove de outubro, na qual aprovou submeter à Assembleia Municipal o Orçamento e
Grandes Opções do Plano para o ano de dois
mil e dezasseis dos SIMAS dos Municípios de
Oeiras e Amadora, com vista à sua aprovação.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 04 DE NOVEMBRO DE 2015
ATA NÚMERO VINTE E TRÊS/DOIS MIL E
QUINZE
RESUMO

- Proposta n.º 377/15 - GP - Autorização para
celebração de contrato de abertura de crédito em conta corrente pela “Habitágua - Serviços Domiciliários e Técnicos Especializados,
E.M., Unipessoal, Lda.”:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
- Proposta n.º 819/15 - DHU - P.º 1006/DCP/15
- Ratificação do ato do Sr. Presidente relativo
ao concurso público com publicidade internacional para aquisição, instalação e manutenção de equipamento subterrâneo para deposição de resíduos urbanos e instalação de
módulos hidráulicos:
Deliberado ratificar o ato do Senhor Presidente no sentido da prorrogação do prazo
para entrega dos documentos de habilitação
do concurso público com publicidade internacional para aquisição, instalação e manutenção de equipamento subterrâneo para deposição de resíduos urbanos e instalação de
módulos hidráulicos.
- Proposta n.º 820/15 - DCT - Fixação do preço
da inscrição no curso “a Rosacruz e a Cultura
Ocidental”:
Deliberado aprovar a fixação do valor de
inscrição no curso “A Rosacruz e a Cultura
Ocidental”, em quinze euros, para todas as
sessões, a realizar na Livraria Galeria Municipal Verney.
- Proposta n.º 821/15 - DCT - Isenção do pagamento do preço devido pela utilização temporária da Livraria-Galeria Municipal Verney
para apresentação de livro, solicitada por
Ana Teresa Silva:
Deliberado aprovar a isenção de pagamento
do preço pela utilização temporária da Livraria-Galeria Verney à escritora Ana Teresa
Silva, para apresentação do livro “Amanhã é
outro dia”, no dia dezassete de novembro, às
dezanove horas.
- Proposta n.º 822/15 - DCT - Fixação do preço
de venda ao público do catálogo da exposição
“6 Trilhos”, patente ao público no Centro Cultural Palácio do Egipto, de 29 de outubro a 29
de novembro de 2015:
Deliberado aprovar a venda ao público do
catálogo da exposição “6 Trilhos” pelo preço
unitário de seis euros, patente ao público no
Centro Cultural Palácio do Egipto, de vinte
e nove de outubro a vinte e nove de novembro de dois mil e quinze, dos artistas Carmo
Romão, Helena Calvet, Liliana Zuna, Neuza
Faustino, Pedro José Martins e Tiago Serpa.
- Proposta n.º 823/15 - GPDEIG - Contrato de
aquisição de serviços a celebrar entre o Município de Oeiras e a Municípia, E.M., S.A.:
Deliberado aprovar a reprogramação financeira do contrato de aquisição de serviços número cento e trinta e dois, de dois mil e quinze,
celebrado em três de junho, com a Municípia,
Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., Sociedade Anónima.
- Proposta n.º 824/15 - DCP - Emissão de parecer prévio vinculativo no âmbito de contratos
de prestação de serviços - Ajustes diretos em
regime normal:
Deliberado aprovar a emissão de parecer prévio vinculativo, referente a ajustes diretos em
regime normal.
- Proposta n.º 825/15 - DCP - Emissão de parecer prévio vinculativo no âmbito de contratos
de prestação de serviços - Ajustes diretos em
regime simplificado:
Deliberado aprovar a emissão de parecer prévio vinculativo, relativo a ajustes diretos em
regime simplificado.
- Proposta n.º 826/15 - DGF - Regularização de
pagamentos referentes à faturação do ano de
2015 à Tratolixo:
Deliberado aprovar a transferência de trezentos e noventa e nove mil trezentos e cinquen-
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ta e seis euros e sessenta e um cêntimos, para
regularização da dívida à Tratolixo referente
à fatura número quinhentos e oitenta e oito,
datada de trinta de setembro de dois mil e
quinze.
- Proposta n.º 827/15 – SIMAS - Adjudicação
do procedimento por concurso público para
a empreitada destinada à remodelação parcial do emissário de Queijas, no Concelho de
Oeiras:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Oeiras e Amadora, da reunião datada
de dezanove de outubro, na qual aprovou a
adjudicação do procedimento por concurso
público para a empreitada destinada à remodelação parcial do Emissário de Queijas, no
Concelho de Oeiras, à empresa “Teknothuri,
Sociedade Anónima”, pelo valor de cento e
dezassete mil sessenta e seis euros e sessenta
e um cêntimos, acrescido de IVA.
- Proposta n.º 828/15 – DPRH - P.º 69/DH/09
- Celebração de contrato de arrendamento
para fins não habitacionais do espaço comercial sito na Rua Junção do Bem, nº 64 A, B.º
Bento de Jesus Caraça, com a Escola Profissional Val do Rio.
Deliberado aprovar a minuta do contrato de
arrendamento para fins não habitacionais do
espaço comercial sito na Rua Junção do Bem,
número sessenta e quatro-A, Bairro Bento de
Jesus Caraça, com a Escola Profissional Val
do Rio.
- Proposta n.º 829/15 - SIMAS - Abertura de
procedimento ao abrigo do acordo-quadro da
agência nacional de compras do estado - atual
ESPAP (Entidade de Serviços Partilhados da
Administração pública) - para a prestação de
serviços destinados à higiene e limpeza das
instalações dos SIMAS de Oeiras e Amadora
para os anos de 2016 a 2018:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Oeiras e Amadora, da reunião datada
de dezanove de outubro de dois mil e quinze,
na qual autorizou a despesa e aprovou a abertura de procedimento ao abrigo do Acordo-Quadro da Agência Nacional de Compras Públicas do Estado - Atual ESPAP (Entidade de
Serviços Partilhados da Administração Pública) - para a prestação de serviços destinados à
higiene e limpeza das instalações dos SIMAS
de Oeiras e Amadora para os anos de dois mil
e dezasseis a dois mil e dezoito.
- Proposta n.º 830/15 - SIMAS - 5.ª alteração
ao Orçamento de 2015 – PPI, Orçamento das
despesas correntes e de capital:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Oeiras e Amadora, da reunião datada
de dezanove de outubro, na qual aprovou a
quinta alteração orçamental de dois mil e
quinze - PPI, Orçamento das Despesas Correntes e de Capital, no valor de cento e trinta
e um mil euros.
- Proposta n.º 831/15 – SIMAS - Abertura de
procedimento ao abrigo do acordo-quadro da
agência nacional de compras do estado - atual
ESPAP (Entidade de Serviços Partilhados da
Administração Pública) - Para a prestação de
serviços destinada à segurança e vigilância nas
instalações dos SIMAS de Oeiras e Amadora:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Oeiras e Amadora, da reunião datada de dezanove de outubro, na qual aprovou
a despesa e a abertura de procedimento ao
abrigo do Acordo-Quadro da Agência Nacional de Compras Públicas do Estado - Atual
Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, para a prestação de Serviços de Segurança e Vigilância das instalações
dos SIMAS.
- Proposta n.º 832/15 - DEM - P.º 1811/DCP/14

- Aprovação dos relatórios preliminar e final e
consequente adjudicação do concurso público com publicidade internacional para aquisição de serviços de manutenção de todas as
fontes, lagos, espelhos de água e “geiser” marítimo do Município de Oeiras:
Deliberado aprovar os relatórios preliminar e
final do procedimento concursal mencionado
em título.
- Proposta n.º 834/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Dr. Oliveira Martins, n.º 34,
piso 4C, no B.º Moinho das Rolas, ao agregado familiar de Isabel da Conceição Ferreira
Lourenço e José Agostinho Nunes Lourenço:
Deliberado atribuir o fogo T Zero, sito na Rua
Doutor Oliveira Martins, número trinta e quatro, Piso quatro C, Bairro Moinho das Rolas,
ao agregado familiar de Isabel da Conceição
Ferreira Lourenço e José Agostinho Nunes
Lourenço, mediante a fixação da renda mensal no valor de cento e quarenta e um euros e
oitenta e sete cêntimos, a partir do dia um de
dezembro de dois mil e quinze.
- Proposta n.º 835/15 - DPRH - P.º 109/DHRU-DPRH/15 - Cedência, mediante comodato, de
espaço comercial sito na Rua João Maria Porto, n.º 2, B.º Encosta da Portela, Carnaxide, a
“Re-Food” - Núcleo de Carnaxide:
Deliberado atribuir o espaço sito na Rua João
Maria Porto, número dois, Bairro Encosta da
Portela, Carnaxide, mediante comodato, à
“Re-Food 4 Good”, Associação.
- Proposta n.º 836/15 - DE - Análise das candidaturas recebidas nos dias 23, 27 e 28 de
outubro para atribuição de vinhetas de apoio
aos transportes escolares:
Deliberado aprovar o cabimento no valor sessenta e um euros e trinta cêntimos, destinado
ao pagamento das faturas relativas a títulos
de transporte (decorrente da atribuição do
subsídio nos meses de novembro e dezembro
de dois mil e quinze).
- Proposta n.º 837/15 - DGF - 12.ª alteração às
Grandes Opções do Plano e 12.ª alteração ao
Orçamento:
Deliberado aprovar a décima segunda Alteração às Grandes Opções do Plano e décima
segunda Alteração Orçamental da Despesa
no valor de dois milhões trezentos e sete mil
quatrocentos e sessenta e oito euros.
- Proposta n.º 838/15 - GAF - 1ª alteração aos
contratos interadministrativos e acordos de
execução celebrados com as Freguesias do
Concelho de Oeiras:
Deliberado aprovar a primeira alteração aos
contratos interadministrativos e acordos de
execução celebrados com as Freguesias e
Uniões de Freguesias do Concelho de Oeiras,
bem como, o seu envio à Assembleia Municipal para aprovação.
- Proposta n.º 839/15 - GC - Fixação do preço
de venda ao público do livro “Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras - Volume
XXI”:
Deliberado aprovar a fixação do preço unitário para venda ao público do livro “Estudos
Arqueológicos do Concelho de Oeiras - Volume vinte e um” no valor de quinze euros, já
com IVA incluído.
- Proposta n.º 840/15 - DGP - Anexação de três
parcelas de terreno, sitas em Linda-a-Velha:
Deliberado aprovar a anexação de três parcelas, sitas em Linda-a-Velha, na União das
Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz-Quebrada/Dafundo.
- Proposta n.º 841/15 - DGP - Celebração de
contrato de arrendamento para fim não habitacional dos armazéns sitos na Rua Comendador Nunes Corrêa, n.ºs 46 e 48, a celebrar com
a “World Channels, S.A.”:
Deliberado aprovar o arrendamento para fim
não habitacional à “World Channels, Socieda-
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de Anónima”, dos armazéns números quarenta e seis e quarenta e oito, sitos na Avenida
Comendador Nunes Corrêa, no Alto dos Barronhos, em Carnaxide.
- Proposta n.º 842/15 - DGP – Celebração de
contrato de comodato com a VITAE - Associação de Solidariedade e Desenvolvimento
Internacional:
Deliberado aprovar a celebração de contrato
de comodato com a Vitae - Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional.
- Proposta n.º 843/15 - DPMOB- Alteração
de alvará de loteamento n.º 2/10, Quinta de
Santa Margarida, Queijas, requerido por Ana
Margarida da Cruz Branco de Sousa Pinto:
Deliberado aprovar a alteração ao alvará de
loteamento número dois, de dois mil e dez,
localizado na Rua Camilo Castelo Branco,
em Queijas, requerido por Ana Margarida da
Cruz Branco de Sousa Pinto.
- Proposta n.º 844/15 - DD - Regulamento de
Apoio ao Associativismo Desportivo de Oeiras RAAD):
Deliberado aprovar o Regulamento de Apoio
ao Associativismo Desportivo de Oeiras, assim como, a sua submissão à Assembleia Municipal para aprovação.
- Proposta n.º 845/15 - GP - Criação de zona de
estacionamento de duração limitada do Largo da Pirâmide e zona envolvente, em Linda-a-Velha:
Deliberado a criação da Zona de Estacionamento de Duração Limitada do Largo da Pirâmide e zona envolvente.
- Proposta n.º 846/15 - GP - Relatório semestral de execução orçamental relativo ao 1º
semestre de 2015, da “Parques Tejo -Parqueamentos de Oeiras, E.M., S.A.”:
A Câmara tomou conhecimento do relatório
trimestral de execução orçamental, primeiro
semestre de dois mil e quinze, da “Parques
Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E.M., S.A.”,
sendo o mesmo submetido à Assembleia Municipal de Oeiras também para conhecimento.
- Proposta n.º 847/15 - GP - Celebração de
contrato de gestão com Administrador com
funções executivas na “Municípia - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação,
E.M., S.A.”:
Deliberado aprovar a celebração do contrato
de gestão com o Administrador com funções
executivas da “ Municípia- Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, Empresa
Municipal, Sociedade Anónima”, Fernando
do Nascimento Trigo, bem como, o seu envio
à Assembleia Municipal para conhecimento
no âmbito das respetivas competências em
matéria de acompanhamento e fiscalização
da empresa local.
- Proposta n.º 848/15 – GP- Relatório trimestral de execução orçamental - 3º trimestre de
2015, da “Municípia - Empresa de Cartografia
e Sistemas de Informação E.M., S.A.”:
A Câmara tomou conhecimento do relatório
trimestral de execução orçamental - terceiro
trimestre de dois mil e quinze, da “Municípia
- Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., Sociedade Anónima”, assim
como, a sua submissão à Assembleia Municipal, para conhecimento no âmbito das respetivas competências.
- Proposta n.º 849/15 - DASSJ - Reforço do
compromisso orçamental para 2015 da medida de comparticipação nas despesas com
medicamentos:
Deliberado aprovar o reforço do compromisso orçamental para a “Medida de Comparticipação nas Despesas com Medicamentos”
com o valor adicional de cinquenta mil euros, no sentido de garantir o pagamento das
comparticipações financeiras assumidas pelo
Município de Oeiras junto da Associação Na-

cional das Farmácias até ao final de dois mil
e quinze.
- Proposta n.º 850/15 - DASSJ - Celebração de
contrato de comparticipação financeira com
o Centro Social e Paroquial de S. Romão, de
Carnaxide para apoio às obras de ampliação
do lar de N.ª Srª do Amparo e criação de um
centro de dia para pessoas com demência:
Deliberado atribuir uma comparticipação
financeira, no montante global de duzentos
e noventa e dois mil e seiscentos e oitenta
euros, ao Centro Social e Paroquial de São
Romão de Carnaxide para apoio às obras de
ampliação do Lar de Nossa Senhora do Amparo e de criação de Centro de Dia para pessoas
com demência.
- Proposta n.º 851/15 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação de
Moradores do Bairro 25 de Abril:
Deliberado atribuir uma comparticipação
financeira, no montante global de dois mil
duzentos e cinquenta euros e setenta e seis
cêntimos, à Associação de Moradores do Bairro Vinte e Cinco de Abril.
- Proposta n.º 852/15 - DCT - Atribuição de bolsas de estudo a jovens músicos das bandas filarmónicas do Concelho para o Centro Cultural Paroquial de N.ª Sr.ª do Cabo - Associação,
no ano letivo 2015/2016 - Aditamento:
Deliberado aprovar o aditamento à proposta
de deliberação número setecentos e cinquenta e sete, de dois mil e quinze, referente à
atribuição de bolsas de estudo a jovens músicos das bandas do Concelho para o Centro
Cultural Paroquial de N.ª Sr.ª do Cabo – Associação, para o ano letivo dois mil e quinze/
dois mil e dezasseis.
- Proposta n.º 853/15 - GP - Substituição de liquidatário da “Lemo - Laboratório de Ensaios
de Materiais de Obras, E.I.M., S.A.”:
Esta proposta, por decisão do Senhor Presidente que mereceu a concordância da Câmara, foi retirada agendada.
- Proposta n.º 854/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Av. dos Cavaleiros, nº 16, R/C-B,
B.º Outurela/Portela, ao agregado familiar de
Bruna Olívia de Castro Ribeiro:
Deliberado atribuir o fogo T Dois, sito na
Avenida dos Cavaleiros, número dezasseis,
rés-do-chão-B, Bairro Outurela/Portela, ao
agregado familiar de Bruna Olívia de Castro
Ribeiro, mediante a fixação da renda mensal
no valor de quatro euros e dezanove cêntimos, com entrada em vigor a um de janeiro
de dois mil e dezasseis.
- Proposta n.º 855/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na rua Alberto Osório de Castro, nº
28, 3º Dto., B.º S. Marçal, ao agregado familiar
de Sónia Isabel da Silva Rodrigues:
Deliberado atribuir o fogo T Três, sito na Rua
Alberto Osório de Castro, número vinte e
oito, terceiro direito, Bairro de São Marçal na
Outurela/Portela, a Sónia Isabel da Silva Rodrigues, mediante a fixação da renda mensal
no valor de cinquenta e seis euros e noventa e
sete cêntimos, com entrada em vigor a um de
janeiro de dois mil e dezasseis.
- Proposta n.º 856/15 - DGPH - Decisão final do
procedimento administrativo de despejo do
arrendatário Carlos Manuel Marques Godinho relativo ao fogo sito na Rua Alves Redol,
Bloco B, 3.º Dt.º, Casal do Deserto, em Porto
Salvo:
Deliberado que a Câmara Municipal de Oeiras, na qualidade de proprietária da habitação social sita na Rua Alves Redol, Bloco B,
terceiro direito, Casal do Deserto, em Porto
Salvo, declare resolvido o contrato de arrendamento celebrado com Joaquim António, em
oito de setembro de mil novecentos e setenta
e sete, e transferido para Carlos Manuel Marques Godinho, neto do arrendatário e que integrava o agregado familiar e fixar a Carlos
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Manuel Marques Godinho, o prazo de sessenta dias para a desocupação do fogo.
- Proposta n.º 857/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Avenida dos Cavaleiros, nº 26, R/C
- A, B.º Outurela/Portela, ao isolado Amândio
Jerónimo Simões:
Deliberado atribuir o fogo T Um, sito na Avenida dos Cavaleiros, número vinte e seis, rés-do-chão A, Bairro Outurela/Portela, a Amândio Jerónimo Simões, mediante a fixação da
renda mensal no valor de oitenta e quatro euros e setenta e dois cêntimos, com entrada em
vigor a um de janeiro de dois mil e dezasseis.
- Proposta n.º 858/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Gaspar de Lemos, nº 5, 2º
Dto., B.º Bento de Jesus Caraça, ao agregado familiar de Maria Madalena Andrade dos
Reis:
Deliberado atribuir o fogo T Três, sito na Rua
Gaspar de Lemos, número cinco, segundo direito, Bairro Bento de Jesus Caraça, ao agregado familiar de Maria Madalena Andrade
dos Reis, mediante a fixação da renda mensal
no valor de trinta e seis euros e quarenta e
oito cêntimos, com entrada em vigor a um de
janeiro de dois mil e dezasseis.
- Proposta n.º 859/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua António Soares, nº 4, 1º, B.º
Quinta da Politeira, à isolada Ana Lúcia Campos Crisóstomo:
Deliberado atribuir o fogo T Um, sito na Rua
António Soares, número quatro, primeiro,
Bairro Quinta da Politeira, a Ana Lúcia Campos Crisóstomo, mediante a fixação da renda
mensal no valor de sessenta e um euros e
cinquenta e nove cêntimos, com entrada em
vigor a um de janeiro de dois mil e dezasseis.
- Proposta n.º 860/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Tiago de Almeida, nº 24, R/C
- A, B.º Alto dos Barronhos, ao agregado familiar de Sandra Isabel Fernandes Agostinho:
Deliberado atribuir o fogo T Três, sito na Rua
Tiago de Almeida, número vinte e quatro, rés-do-chão A, Bairro Alto dos Barronhos, a Sandra Isabel Fernandes Agostinho, mediante a
fixação da renda mensal no valor de cinquenta e cinco euros e vinte e seis cêntimos, com
entrada em vigor a um de janeiro de dois mil
e dezasseis.
- Proposta n.º 861/15 - DPGU - Atribuição de
fogo sito na Rua Gonçalo Afonso, nº 3, B.º dos
Navegadores, à isolada Fernanda Laura Godinho:
Deliberado atribuir o fogo T Zero, sito na
Rua Gonçalo Afonso, número três, Bairro dos
Navegadores, a Fernanda Laura Godinho,
mediante a fixação da renda mensal no valor
de sessenta euros e quarenta e dois cêntimos,
com entrada em vigor a um de janeiro de dois
mil e dezasseis.
- Proposta n.º 862/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Alberto Osório de Castro, nº
14A, B.º São Marçal, ao isolado Francisco António Vicente:
Deliberado atribuir o fogo T Zero, sito na Rua
Alberto Osório de Castro, número catorze-A,
Bairro São Marçal, a Francisco António Vicente, mediante a fixação da renda mensal no
valor de dez euros e quarenta e quatro cêntimos, com entrada em vigor a um de janeiro
de dois mil e dezasseis.
- Proposta n.º 863/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito no Largo Idálio de Oliveira, nº 3, 3ºA,
B.º Alto dos Barronhos, à isolada Maria Estela
Rebelo Monteiro dos Santos:
Deliberado atribuir o fogo T Um, sito no Largo Idálio de Oliveira, número três, terceiro-A,
Bairro Alto dos Barronhos, a Maria Estela Rebelo Monteiro dos Santos, mediante a fixação
da renda mensal no valor de dezanove euros e
vinte e oito cêntimos, com entrada em vigor a
um de janeiro de dois mil e dezasseis.
- Proposta n.º 864/15 - DGPH - Atribuição de

fogo sito na Rua Indiveri Colluci, nº 13, 2º
Esq., B.º Alto da Loba, ao agregado familiar
de Ana Paula Marques Machado:
Deliberado atribuir o fogo T Um, sito na
Rua Indiveri Colluci, número treze, segundo
esquerdo, Bairro Alto de Loba, ao agregado
familiar de Ana Paula Marques Machado,
mediante a fixação da renda mensal no valor
de quatro euros e dezanove cêntimos, com entrada em vigor a um de janeiro de dois mil e
dezasseis.
- Proposta n.º 865/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Dr. Vítor Sá Machado, nº 10,
3º D, B.º Páteo dos Cavaleiros, ao isolado Pedro Lopes:
Deliberado atribuir o fogo T Um, sito na Rua
Doutor Vítor Sá Machado, número dez, terceiro-D, Páteo dos Cavaleiros, na Outurela/
Portela, a Pedro Lopes, mediante a fixação
da renda mensal no valor de cento e vinte e
seis euros e trinta e quatro cêntimos, com entrada em vigor a um de janeiro de dois mil e
dezasseis.
- Proposta n.º 866/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Artur Zenida, nº 8, B.º Encosta da Portela, à isolada Maria Dulce de
Carvalho Pinheiro:
Deliberado atribuir o fogo T Zero, sito na Rua
Artur Zenida, número oito, Bairro Encosta da
Portela, em Carnaxide, a Maria Dulce de Carvalho Pinheiro, mediante a fixação da renda
mensal no valor de cinco euros e sete cêntimos, com entrada em vigor a um de janeiro
de dois mil e dezasseis.
- Proposta n.º 867/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua António Navarro, nº 6, 1ºC,
Unidade Residencial Madre Maria Clara, ao
agregado familiar de José Augusto Costa Ribeiro:
Deliberado atribuir o fogo T Zero, sito na
Rua António Navarro, número seis, primeiro-C, Unidade Residencial Madre Maria Clara,
ao agregado familiar de José Augusto Costa
Ribeiro, mediante a fixação da renda mensal no valor de duzentos e dezanove euros e
cinquenta e nove cêntimos, com entrada em
vigor a um de janeiro de dois mil e dezasseis.
- Proposta n.º 868/15 - DGPH - Atribuição de
fogo, sito na Rua Tomás Leal da Câmara, nº
16, R/C Esq., B.º Quinta da Politeira, à isolada
a Elsa Maria Antónia Reis Cabral Vieira:
Deliberado atribuir o fogo T Um, sito na Rua
Tomás Leal da Câmara, número dezasseis,
rés-do-chão esquerdo, Quinta da Politeira,
em Leceia, a Elsa Maria Antónia Reis Cabral
Vieira, mediante a fixação da renda mensal
no valor de trinta e dois euros e vinte e quatro cêntimos, com entrada em vigor a um de
janeiro de dois mil e dezasseis.
- Proposta n.º 869/15 - DGPH - Atribuição de
fogo, sito na Rua Alberto Osório de Castro, 12
A, B.º S. Marçal, à isolada Ilda Maria Gonçalves Monteiro:
Deliberado atribuir o fogo T Zero, sito na Rua
Alberto Osório de Castro, doze-A, Bairro de
São Marçal, na Outurela/Portela, a Ilda Maria Gonçalves Monteiro, mediante a fixação
da renda mensal no valor de quarenta e nove
euros e sessenta cêntimos., com entrada em
vigor a um de janeiro de dois mil e dezasseis.
- Proposta n.º 870/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Joaquim Matias, nº 48, 2º
Esq.º, B.º da Ribeira da Lage, ao agregado
familiar de Maria Margarida Valongo Jorge
Marques:
Deliberado atribuir o fogo T Dois, sito na Rua
Joaquim Matias, número quarenta e oito, segundo esquerdo, Bairro Ribeira da Lage, ao
agregado familiar de Maria Margarida Valongo Jorge Marques, mediante a fixação da renda mensal no valor de quarenta e seis euros e
trinta e oito cêntimos, com entrada em vigor
a um de janeiro de dois mil e dezasseis.

- Proposta n.º 871/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Alameda Diogo de Teive, nº 7, 1º
Esq.º, B.º dos Navegadores, ao agregado familiar de Rondane Waith Taero:
Deliberado atribuir o fogo T Três, sito na
Alameda Diogo de Teive, número sete, primeiro esquerdo, Bairro dos Navegadores, ao
agregado familiar de Rondane Waith Taero,
mediante a fixação da renda mensal no valor
de quatro euros e dezanove cêntimos, com entrada em vigor a um de janeiro de dois mil e
dezasseis.

D, B.º Outurela/Portela, ao agregado familiar
de Orlandina Silva Gonçalves:
Deliberado atribuir o fogo T Dois, sito na Avenida dos Cavaleiros, número vinte, primeiro-D, Bairro Outurela/Portela, ao agregado
familiar de Orlandina Silva Gonçalves, mediante a fixação da renda mensal no valor de
trinta e quatro euros e treze cêntimos, com
entrada em vigor a um de janeiro de dois mil
e dezasseis.

- Proposta n.º 872/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Azeredo Perdigão, Nº10-A,
B.º do Pombal, à isolada Filomena Conceição
Santos Coelho:
Deliberado atribuir o fogo T Zero, sito na Rua
Azeredo Perdigão, número dez-A, Bairro do
Pombal, a Filomena Conceição Santos Coelho, mediante a fixação da renda mensal no
valor de quarenta e dois euros e vinte e oito
cêntimos, com entrada em vigor a um de janeiro de dois mil e dezasseis.

- Proposta n.º 879/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua António Navarro, nº 6, 1º D,
Unidade Residencial Madre Maria Clara, ao
agregado familiar de Joaquim Fernandes
Barreto:
Deliberado atribuir o fogo T Zero, sito na Rua
António Navarro, número seis, primeiro-D,
Unidade Residencial Madre Maria Clara, a
Joaquim Fernandes Barreto, mediante a fixação da renda mensal no valor de cento e
quarenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos, com entrada em vigor a um de janeiro
de dois mil e dezasseis.

- Proposta n.º 873/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Dr. Oliveira Martins, nº 32,
piso 0C, B.º Moinho das Rolas, ao agregado
familiar de Abdulfattaihe Amade Issufo:
Deliberado atribuir o fogo T Três, sito na
Rua Doutor Oliveira Martins, número trinta
e dois, zero-C, Bairro Moinho das Rolas, ao
agregado familiar de Abdulfattaihe Amade
Issufo, mediante a fixação da renda mensal
no valor de sete euros e sessenta e sete cêntimos, com entrada em vigor a um de janeiro
de dois mil e dezasseis.

- Proposta n.º 880/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua António Navarro, nº 6, 4B,
Unidade Residencial Madre Maria Clara, à
isolada Maria da Conceição Jesus:
Deliberado atribuir o fogo T Um, sito na Rua
António Navarro, número seis, quarto-B, Unidade Residencial Madre Maria Clara, a Maria da Conceição Jesus, mediante a fixação
da renda mensal no valor de setenta e nove
euros e sessenta e sete cêntimos, com entrada
em vigor a um de janeiro de dois mil e dezasseis.

- Proposta n.º 874/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Dr. Vítor Sá Machado, nº 6,
1ºC, B.º Páteo dos Cavaleiros, ao isolado João
Henrique Monteiro:
Deliberado atribuir o fogo T Um, sito na Rua
Doutor Vítor Sá Machado, número seis, primeiro-C, Bairro Páteo dos Cavaleiros, a João
Henrique Monteiro, mediante a fixação da
renda mensal no valor de quatro euros e dezanove cêntimos, com entrada em vigor a um
de janeiro de dois mil e dezasseis.

- Proposta n.º 881/15 - DGPH - Atribuição de
fogo, sito na Rua Ferreira Lapa, nº 12, 1º Esq.,
Bº Páteo dos Cavaleiros, ao agregado familiar
de Bárbara Cristina de Sousa Araújo:
Deliberado atribuir o fogo T Três, sito na Rua
Ferreira Lapa, número doze, primeiro esquerdo, Páteo dos Cavaleiros, em Carnaxide,
ao agregado familiar de Bárbara Cristina de
Sousa Araújo, mediante a fixação da renda
mensal no valor de duzentos e vinte e quatro
euros e dezoito cêntimos, com entrada em vigor a um de janeiro de dois mil e dezasseis.

- Proposta n.º 875/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Gonçalo Afonso, nº 12, 2º
Esq.º, B.º dos Navegadores, ao agregado familiar de Carmen Gomes da Veiga:
Deliberado atribuir o fogo T Três, sito na Rua
Gonçalo Afonso, número doze, segundo esquerdo, Bairro dos Navegadores, ao agregado
familiar de Carmen Gomes da Veiga, mediante a fixação da renda mensal no valor de quarenta e nove euros e trinta e três cêntimos,
com entrada em vigor a um de janeiro de dois
mil e dezasseis.

- Proposta n.º 882/15 - DGPH - Atribuição de
6 frações no prédio sito no n.º 176, da Rua
Cândido dos Reis, em Oeiras, no âmbito do
“Programa de Habitação Jovem nos Centros
Históricos”:
Deliberado atribuir em arrendamento seis
frações no prédio número cento e setenta e
seis, sito na Rua Cândido dos Reis, em Oeiras,
no âmbito do Programa de Habitação Jovem
nos Centros Históricos.

- Proposta n.º 876/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua António Soares, nº 9, R/C Fte,
B.º Quinta da Politeira, à isolada Maria Adelaide de Sousa Galvão Godinho:
Deliberado atribuir o fogo T Zero sito na Rua
António Soares, número nove, rés-do-chão
frente, Bairro Quinta da Politeira, a Maria
Adelaide de Sousa Galvão Godinho, mediante a fixação da renda mensal no valor de catorze euros e sessenta e três cêntimos, com
entrada em vigor a um de janeiro de dois mil
e dezasseis.

- Proposta n.º 883/15 - DGPH - Atribuição de
fogo, sito na Rua Gaspar de Lemos, nº 5, R/C
Esq.º, B.º Bento de Jesus Caraça, ao agregado familiar de Vítor Manuel Martinho Aires
Coelho:
Deliberado atribuir o fogo T Três, sito na Rua
Gaspar de Lemos, número cinco, rés-do-chão
esquerdo, Bairro Bento Jesus Caraça, em Oeiras, ao agregado familiar de Vítor Manuel
Martinho Aires, mediante a fixação da renda
mensal no valor de quatro euros e dezanove
cêntimos, com entrada em vigor a um de janeiro de dois mil e dezasseis.

- Proposta n.º 877/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Consuelo Centeno, nº 24, B.º
Encosta da Portela, à isolada Maria Helena
Correia Fernandes Ferreira:
Deliberado atribuir o fogo T Zero, sito na Rua
Consuelo Centeno, número vinte e quatro,
Bairro Encosta da Portela, a Maria Helena
Correia Fernandes Ferreira, mediante a fixação da renda mensal no valor de cinco euros
e setenta e quatro cêntimos, com entrada em
vigor a um de janeiro de dois mil e dezasseis.

- Proposta n.º 884/15 - DGPH - Atribuição
de fogo, sito na Rua António Macedo, nº 9,
3º Esq., B. do Pombal, à isolada Isabel Maria
Natividade Silva:
Deliberado atribuir o fogo T Um, sito na Rua
António Macedo, número nove, terceiro esquerdo, Bairro do Pombal, em Oeiras, a Isabel
Maria Natividade Silva, mediante a fixação
da renda mensal no valor de oitenta e quatro
euros e dezasseis cêntimos, com entrada em
vigor a um de janeiro de dois mil e dezasseis.

- Proposta n.º 878/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Avenida dos Cavaleiros, n.º 20, 1º

- Proposta n.º 885/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Gonçalo Afonso, nº 1C, B.º
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dos Navegadores, à isolada Livia Amarylles
Turpin Magalhães:
Deliberado atribuir o fogo T Zero, sito na Rua
Gonçalo Afonso, número um-C, Bairro dos Navegadores, em Talaíde, a Livia Amarylles Turpin Magalhães, mediante a fixação da renda
mensal no valor de quatro euros e dezanove
cêntimos, com entrada em vigor a um de janeiro de dois mil e dezasseis.
- Proposta n.º 886/15 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Joaquim Matias, nº 59, 2ºC,
B.º da Ribeira da Lage, ao agregado familiar
de Susana Cristina Martins Gonçalves:
Deliberado atribuir o fogo T Dois, sito na Rua
Joaquim Matias, número cinquenta e nove,
segundo-C, Bairro da Ribeira da Lage, ao
agregado familiar de Susana Cristina Martins Gonçalves, mediante a fixação da renda
mensal no valor de quatro euros e cinquenta
e cinco cêntimos, com entrada em vigor a um
de janeiro de dois mil e dezasseis.
- Proposta n.º 887/15 - DGUAAE - Redução do
valor de compensação pela não criação de lugar de estacionamento, no núcleo urbano de
formação histórica de Oeiras:
Deliberado aprovar a redução de cinquenta
por cento, do valor da compensação por não
garantia de um lugar de estacionamento, solicitada por Pedro Machado de Carvalho Branco Rodrigues, no Núcleo Urbano de Formação
Histórica de Oeiras, bem como, o seu envio à
Assembleia Municipal para aprovação.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 18 DE NOVEMBRO 2015
ATA NÚMERO VINTE E QUATRO/DOIS MIL E
QUINZE
RESUMO
- Proposta n.º 377/15 - GP - Autorização para
celebração de contrato de abertura de crédito em conta corrente pela “Habitágua - Serviços Domiciliários e Técnicos Especializados,
E.M., Unipessoal, Lda.:
Esta proposta, por decisão do Senhor Presidente que mereceu a concordância da Câmara, foi retirada da agenda.
- Proposta n.º 888/15 - DGO - Calendário das
Reuniões Ordinárias da Câmara Municipal
para o ano de 2016:
Deliberado aprovar o calendário das reuniões
ordinárias da Câmara Municipal de Oeiras
para o ano de dois mil e dezasseis, a saber:
- Janeiro - treze e vinte e sete;
- Fevereiro - dez e vinte e quatro;
- Março - nove e vinte e três;
- Abril - seis e vinte;
- Maio - quatro e dezoito;
- Junho - um, quinze e vinte e nove;
- Julho - treze e vinte e sete;
- Agosto (*)
- Setembro - sete e vinte e um;
- Outubro - cinco e dezanove;
Novembro - dois, dezasseis e trinta e
Dezembro – catorze.
Notas:
Calendarizou-se como pública a última reunião de cada mês.
Todas as reuniões terão início pelas 15 horas
* Para o mês de agosto, como é habitual, não
foram previstas reuniões.
- Proposta n.º 889/15 – DGP - Desafetação de
parcelas de terreno do domínio público para
o domínio privado do Município de Oeiras, sitas na Rua da Saudade, em Porto Salvo:
Deliberado aprovar a desafetação de parcelas
de terreno do domínio público para o domínio
privado do Município de Oeiras, sitas na Rua
da Saudade, em Porto Salvo, bem como, o seu
envio à Assembleia Municipal também para
aprovação.
- Proposta n.º 890/15 - DCP - P.º 1494/DCP/15
- Decisão de contratar - Abertura de procedimento e peças procedimentais relativas à

seleção de parceiro privado para assegurar o
restabelecimento das condições de segurança
rodoviária, pós acidente, nas vias e estradas
municipais:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.

nuta do contrato para a empreitada destinada à substituição de redes de abastecimento
de água e rebaixamento de ramais nas ruas
confluentes à Avenida Padre Himalaia, na
Freguesia de Águas Livres, no Concelho da
Amadora.

- Proposta n.º 891/15 - SIMAS - Adjudicação
do procedimento por concurso público para a
empreitada destinada à substituição de água
na ZMC Reboleira Sul, no Concelho da Amadora:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião de nove de novembro,
na qual aprovou a adjudicação do procedimento por concurso público para a empreitada destinada à substituição das redes de
abastecimento de água na ZMC Reboleira
Sul, no Concelho da Amadora.

- Proposta n.º 896/15 - DCP - Emissão de parecer prévio vinculativo no âmbito de contratos
de prestação de serviços - Ajustes diretos em
regime normal:
Deliberado aprovar a emissão de parecer prévio vinculativo, relativo a ajustes diretos em
regime normal.

- Proposta n.º 892/15 - SIMAS - Aprovação
da minuta do contrato do procedimento por
concurso público para a empreitada de substituição de tampas e reparação de ramais e
caixas de visita de saneamento no Concelho
da Amadora para os anos 2015 e2016:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de nove de novembro,
na qual aprovou a minuta do contrato para a
empreitada de substituição de tampas e reparação de ramais e caixas de visita de saneamento no Concelho da Amadora para os anos
de dois mil e quinze e dois mil e dezasseis.
- Proposta n.º 893/15 - SIMAS - Aprovação
da minuta do contrato do procedimento por
concurso público para a prestação de serviços destinados à manutenção dos sistemas de
telegestão, automação, instrumentação e supervisão das redes de água e saneamento dos
SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de nove de novembro, na qual aprovou a minuta do contrato para a prestação de serviços destinados à
manutenção dos sistemas de telegestão, automação, instrumentação e supervisão das
redes de água e saneamento dos SIMAS dos
Municípios de Oeiras e Amadora.
- Proposta n.º 894/15 - SIMAS - Aumento de
taxas de acesso às redes (TAR) de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão
especial (BTE) e em média tensão (MT) para
o edificado dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora, para o período 16 de março de
2015 a 31 de dezembro de 2017:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Oeiras e Amadora da reunião datada de nove de novembro, na qual aprovou
a atualização do valor contratual, no âmbito
do contrato realizado com a EDP Comercial
- Comercialização de Energia, Sociedade
Anónima, com o acréscimo do montante de
quarenta e dois mil duzentos e oitenta e nove
euros e cinquenta cêntimos, correspondente
a trinta e sete mil duzentos e oitenta e nove
euros e cinquenta cêntimos, para prover a
atualização das TAR, e de cinco mil euros,
para o aumento estimado da energia reativa,
todos acrescidos de IVA.
- Proposta n.º 895/15 - SIMAS - Aprovação da
minuta de contrato do procedimento por concurso público para a empreitada destinada à
substituição de redes de abastecimento de
água e rebaixamento de ramais nas ruas confluentes à Av.ª Padre Himalaia, na Freguesia
de Águas Livres, no Concelho da Amadora:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Oeiras e Amadora, da reunião datada
de nove de novembro, na qual aprovou, a mi-
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- Proposta n.º 899/15 - DCP - P.º 625/DCP/15
- Aprovação da minuta de contrato escrito do
concurso público com publicidade internacional para aquisição da prestação de serviços
de combate e deteção da praga escaravelho-das-palmeiras (rhynchophorus ferrugineus)
no Concelho de Oeiras, na modalidade de fornecimento contínuo:
Deliberado aprovar a minuta de contrato escrito com “Viveiros do Falcão - Empresa de
Agricultura e Jardinagem, Sociedade Anónima”, referente ao concurso público com
publicidade internacional para aquisição da
prestação de serviços de combate e deteção
da praga escaravelho-das-palmeiras (Rhynchophorus ferrugineus) no Concelho de Oeiras, na modalidade de fornecimento contínuo.
- Proposta n.º 900/15 - GP - Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de
Gestão do Município de Oeiras de 2014:
Deliberado aprovar o Relatório de Execução
do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão
do Município de Oeiras de dois mil e catorze,
bem como, a sua posterior submissão à Assembleia Municipal para apreciação.
- Proposta n.º 901/15 - DGEPIM - P.º 30/DOM/
DGEPIM/15 - Aprovação de trabalhos a menos relativos à requalificação da entrada da
adega e estacionamento no Palácio Marquês
de Pombal, em Oeiras:
Deliberado aprovar os trabalhos a menos relativos à requalificação da entrada da adega e
estacionamento no Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras.
- Proposta n.º 902/15 - GAF - Transferência
de verba relativa ao acordo de execução nº
102/15 - União de Freguesias de Carnaxide e
Queijas, relatório do 4º bimestre 2015:
Deliberado aprovar a transferência de dois
mil trinta e cinco euros e noventa e sete cêntimos (mil oitocentos e quarenta e sete euros
e cinquenta e quatro cêntimos, em despesa
corrente mais cento e oitenta e oito euros e
quarenta e três cêntimos de custos administrativos), para a Junta de Freguesia da União
de Freguesias de Carnaxide e Queijas, correspondente ao somatório das verbas para a remuneração das ações concretizadas durante o
quarto bimestre de dois mil e quinze, no âmbito do Acordo de Execução de Delegação de
Competências número cento e dois, de dois
mil e quinze, assinado entre a C.M.O e aquela
Autarquia.
- Proposta n.º 903/15 - GAF - Transferência de
verba relativa ao contrato interadministrativo nº 101/15 - União de Freguesias de Carnaxide e Queijas, Relatório do 4º bimestre 2015:
Deliberado aprovar a transferência de cento
e quarenta e cinco euros e vinte e seis cêntimos, em despesa de capital para a Junta de
Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas, correspondente ao somatório
das verbas para a remuneração das ações
concretizadas durante o quarto bimestre de
dois mil e quinze no âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências número cento e um, de dois mil e quinze,
assinado entre a C.M.O. e aquela Autarquia.
- Proposta n.º 904/15 - DGP - Manutenção da
remuneração mensal paga pelo CVPA - Centro Veterinário de Paço de Arcos, Sociedade

Unipessoal, Lda., no âmbito do contrato de
cessão de exploração de estabelecimento comercial:
Deliberado aprovar a remuneração mensal a
pagar pelo CVPA - Centro Veterinário de Paço
de Arcos, Sociedade Unipessoal, Limitada, no
âmbito do contrato de cessão de exploração
de estabelecimento comercial.
- Proposta n.º 905/15 - DGP - Abertura de
procedimento para celebração de contrato de
constituição de direito de superfície para a
construção de complexo de Padel:
Deliberado aprovar a abertura de procedimento para celebração de contrato de constituição de direito de superfície para a construção de Complexo de Padel.
- Proposta n.º 906/15 - DGP - Alargamento do
período de isenção no pagamento de rendas
pela FOO4KINGS, S.A., devido à realização
de obra de substituição de cobertura de fibrocimento no imóvel concessionado:
Deliberado aprovar o alargamento do período de isenção no pagamento de rendas pela
Foo4Kings, Sociedade Anónima, devido à realização e obra de substituição de cobertura de
fibrocimento no imóvel concessionado.
- Proposta n.º 907/15 - DE - Atribuição de
comparticipação financeira para o Agrupamento de Escolas Linda-a-Velha/Queijas para
a atribuição do Prémio Escolar Municipal
Professor Noronha Feio:
Deliberado aprovar a concessão de comparticipação financeira no valor de quinhentos euros, ao Agrupamento de Escolas Linda-a-Velha/Queijas, relativo à atribuição do Prémio
Escolar Municipal Professor Noronha Feio,
referente ao ano letivo dois mil e catorze/dois
mil e quinze, à aluna Maria Gomes de Matos.
- Proposta N.º 908/15 - DE - Lista definitiva
de candidatos contemplados com a atribuição
de bolsa de estudo para alunos carenciados
do ensino superior residentes no Concelho de
Oeiras - 2015/2016:
Deliberado aprovar a lista definitiva de candidatos para atribuição de bolsa de estudo
dois mil e quinze/dois mil e dezasseis para
alunos carenciados do ensino superior residentes no Concelho de Oeiras.
- Proposta n.º 909/15 - GCAJ - Contrato n.º
137/14 - Manutenção de espaços verdes da
zona oriental do Concelho de Oeiras - Aplicação de sanção contratual:
Deliberado aprovar a aplicação de uma sanção contratual à empresa Recolte, Serviços
e Meio Ambiente, Sociedade Anónima, pelo
incumprimento das obrigações contratuais a
que se encontra vinculada no que concerne à
rega dos espaços verdes, no montante de cinco Salários Mínimos Nacionais, equivalente a
dois mil quinhentos e vinte e cinco euros.
- Proposta n.º 910/15 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira ao Centro Social
e Paroquial de S. Romão de Carnaxide, para
apoio à aquisição de viaturas:
Deliberado atribuir uma comparticipação financeira, no montante de quinze mil euros, ao
Centro Social e Paroquial de São Romão de
Carnaxide para apoio à aquisição de viaturas.
- Proposta n.º 911/15 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira às entidades parceiras no Fundo de Emergência Social:
Deliberado atribuir uma comparticipação
financeira, no montante global de oito mil
euros, às entidades parceiras no Fundo de
Emergência Social.

FAZER

ANO

Nº de árvores
plantadas
no âmbito das
comemorações
da primavera
e do outono

2010

1000

2011

477
113

2012

194
159

2013

56
263

2014

90
144

2015

118
208

total

2822
AMBIENTE

Estas ações surgiram no seguimento
da comemoração do Dia Mundial da
Floresta, evento que geralmente incluía
a plantação de árvores com a participação da população escolar do concelho e
visava a sensibilização para a importância das mesmas, nomeadamente no
espaço urbano.
No âmbito dos Planos Municipais de
Arborização, da Água, da Vegetação e
dos Corredores Verdes, em 2010 o Município procurou, além de sensibilizar
para a importância dos espaços verdes
e das árvores no espaço urbano, trazer
a população para o meio natural e, de
uma forma mais sólida e abrangente,
alertar e dar a conhecer a importância
desses espaços.
Procurou-se alertar, neste âmbito, para
a importância das linhas de água como
linhas estruturantes da paisagem e
que potenciam a estrutura ecológica
fundamental do concelho.
Foi também neste sentido que surgiram
os eventos de comemoração da primavera e do outono.
Em 2015 a comemoração do outono
voltou a contemplar a plantação de árvores, nomeadamente em ribeiras, uma
ação desenvolvida em articulação com
a população escolar, com as empresas
do concelho e com os munícipes, como
forma de celebrar o início da época das
chuvas. ¬

Ribeiras limpas
para prevenir cheias

M

itigar episódios de cheias
que possam ocorrer
durante o inverno é
o principal objetivo
das ações de limpeza
mecânica das ribeiras do
concelho que vêm sendo
promovidas pelo Município, com especial incidência nos
troços que se têm revelado mais propícios a inundações
ao longo dos últimos anos.
Durante os meses de outubro e novembro procedeu-se ao
desassoreamento do troço terminal da ribeira da Laje,
situado no Jardim Municipal de Oeiras, e a trabalhos de
limpeza na ribeira de Barcarena, no troço compreendido
entre a Fábrica da Pólvora e a Quinta da Moura.
Ao longo do inverno o número de intervenções será
reduzido, ficando dependentes das condições atmosféricas, uma vez que envolvem maquinaria pesada que fica
impedida de operar em segurança dentro do leito da
linha de água com caudais elevados.
De referir que todos os anos o Município procede ao
desassoreamento de troços das ribeiras, de modo a garantir que as secções de escoamento se encontrem com
um mínimo de caudal sólido, permitindo o encaixe do
máximo de caudal líquido, especialmente nos períodos
de forte precipitação.
Estes trabalhos não permitem, no entanto, garantir a
não ocorrência de episódios pontuais de inundação, até

porque têm sido frequentes os episódios de flash floods,
resultado de grandes níveis de precipitação concentrados em períodos temporais muito curtos (inferiores a
meio dia) e coincidindo em determinada altura com a
preia-mar.
Sob o ponto de vista dos riscos decorrentes de cheias e
inundações, este é atualmente um problema estrutural,
que se vê agravado sazonalmente por dificuldades de
escoamento e drenagem, normalmente associados aos
picos de precipitação.
Tais factos, quando conjugados com fenómenos resultantes da dinâmica das marés, contribuem de forma
decisiva para o impacto das cheias, sentido nessas áreas,
onde se concentram a maior parte de pessoas e bens.
A par desta preocupação, o Município de Oeiras tem
vindo a promover nas últimas décadas um conjunto de
ações sobre a sua rede hidrográfica, incorporando não
apenas os aspetos relacionados com a prevenção de
riscos decorrentes de fenómenos de cheias e inundações,
mas igualmente outros princípios relacionados com a
qualidade ambiental dos sistemas ribeirinhos e com os
aspetos de mobilidade e acessibilidade.
Neste sentido, enquadrado pela Diretiva Quadro da
Água, o Município tem vindo a desenvolver iniciativas
de prevenção e monitorização das ribeiras com vista a
atingir o bom estado ecológico e químico das respetivas
massas de água superficiais e subterrâneas. ¬
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Entregues 37 casas,
incluindo habitação jovem

C

oincidindo com a inauguração do número 176 da Rua Cândido dos
Reis, recentemente reabilitado no âmbito do programa de habitação
jovem nos centros históricos, trinta e sete famílias receberam, no
passado dia 11 de novembro, as chaves das suas novas casas.
Dessas, seis localizam-se precisamente naquele edifício e foram
entregues aos contemplados no sorteio realizado em outubro. A esses
quatro T0 e dois T1 somaram-se 31 habitações municipais atribuídas a
famílias de diferentes tipologias.
Para a realização desta cerimónia simbólica de entrega de chaves foi escolhido o Dia de
São Martinho, tradicionalmente celebrado com uma festa durante a qual são distribuídas
gratuitamente castanhas à população em pleno centro histórico da vila de Oeiras.
A Festa de São Martinho procura promover a revitalização e atratividade daquele
núcleo histórico e resulta de uma organização partilhada com a Associação Comercial e
Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora (ACECOA). ¬

A esses quatro T0 e dois T1 somaram-se
31 habitações municipais atribuídas
a famílias de diferentes tipologias.

AJUDAR

EFEMÉRIDES

APOIO SOCIAL

Quebrar barreiras no Dia
Internacional da Deficiência

Bolsas incentivam
percurso escolar
Promover a inclusão escolar de
crianças e jovens do concelho de
Oeiras tem sido o principal objetivo
das ações dinamizadas pela empresa
Colt no âmbito da sua política de
responsabilidade social. Sediada no
Parque Holanda, em Carnaxide, a
Colt apoia, desde o início, o projeto
EnTreCul-E5G, promovido em parceria
pela Câmara Municipal de Oeiras, a
AJUDE, a Assomada, o Agrupamento
de Escolas Carnaxide-Portela, a
Academia dos Champs e a Associação
Portuguesa de Solidariedade e
Desenvolvimento.
Neste âmbito, dois jovens integrados
no projeto receberam, em novembro
passado, duas bolsas de estudo no
valor de 750 euros. As bolsas vão
funcionar ao longo do ano letivo de
2015/2016, tendo como finalidade
apoiar e incentivar no percurso escolar.
Os dois jovens foram escolhidos
não apenas pelos bons resultados
obtidos no ano letivo anterior mas,
também, pelo facto de os próprios
desenvolverem ações em prol da
comunidade onde estão inseridos. ¬
APOIO SOCIAL

Oeiras vai ter centro
de dia para pessoas
com demência

O

Dia Internacional da Deficiência, que
se comemora a 3 de dezembro, foi
assinalado em Oeiras com a instalação
de uma cadeira elevatória para uma
munícipe de 81 anos com mobilidade
condicionada.
A octogenária, que sofre de patologia degenerativa
da coluna, vai agora poder sair de casa, graças a uma
plataforma instalada na escada de acesso à sua casa, ali
colocada pelo Município no âmbito do projeto Oeiras Sem
Barreiras, do qual é parceira a Fundação Manuel António
da Mota.
Recorde-se que p projeto Oeiras Sem Barreiras tem
como objetivo a realização de obras de adaptação em
habitações particulares de famílias de baixos rendimentos

e cujos agregados familiares integrem pessoas com
mobilidade condicionada.
Estas intervenções permitem a eliminação das barreiras
arquitetónicas no interior e/ou exterior das habitações,
conferindo maior conforto e qualidade de vida aos
seus beneficiários. No âmbito deste programa já foram
efetuadas obras de adaptação em quatro habitações do
concelho.
No âmbito das comemorações deste dia o Município
promoveu também um encontro com o objetivo de
sensibilizar para a importância da empregabilidade
da pessoa com deficiência. “Caminhos para a Inclusão
Profissional - Horizontes de uma Realidade” contou com
a participação de empresas e instituições de diferentes
áreas de atividade. ¬

INTEGRAÇÃO

Curtas

Oeiras, município amigo dos imigrantes
A Câmara Municipal de Oeiras promoveu no passado dia 9 de dezembro a sessão de
lançamento do Plano Municipal de Oeiras para a Integração de Imigrantes que incluiu,
igualmente, a apresentação do programa Mentores para Migrantes em Oeiras. Trata-se
de um documento inédito elaborado em parceria com diversas entidades e que visa promover o debate participado e a análise das questões relacionadas com a integração de
imigrantes. Recorde-se que o Município de Oeiras foi recentemente galardoado como
membro da Rede de Municípios Amigos dos Imigrantes e da Diversidade.

O Executivo municipal aprovou
no início de novembro em reunião
de Câmara a atribuição de uma
comparticipação financeira no
montante global de 292 mil euros
ao Centro Social e Paroquial de São
Romão de Carnaxide para apoio às
obras de ampliação do Lar de Nossa
Senhora do Amparo e de criação de
um centro de dia para pessoas com
demência.
Este projeto possibilitará, por um
lado, aumentar a capacidade de
resposta da estrutura residencial para
idosos e, por outro, criar uma resposta
inexistente no concelho que, face à
forte incidência que as demências
estão a ter na nossa sociedade, é de
extrema importância, quer para os
utentes/clientes com este diagnóstico,
quer para os seus cuidadores.
Refira-se que o Centro Social e
Paroquial de São Romão de Carnaxide
tem procurado, ao longo dos anos, criar
respostas diferenciadas de acordo com
as necessidades diagnosticadas junto
da comunidade, destacando-se aqui
o Centro de Apoio a Dependentes.
Nesta valência são prestados cuidados
integrados de promoção da saúde e
de melhoria da qualidade de vida a
diferentes grupos etários. ¬
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ANIMAIS

Adoção
de gatos
dispara
em 2015

N

os primeiros dez meses do
ano, 300 gatos entregues à
guarda do Município foram
adotados. Para além das
adoções registaram-se, no
mesmo período, cerca de 1300
esterilizações. Considerando
que os felídeos se reproduzem em média cinco vezes
por ano, nascendo, em média também, quatro gatos
em cada ninhada, o número de animais errantes
podia facilmente chegar aos 5000, caso estas
medidas não tivessem sido tomadas.

Recorde-se que em Oeiras a adoção de animais
é incentivada ao longo de todo o ano, em
permanência. As adoções são feitas quer no Centro
de Apoio Animal, quer no Centro de Recolha Oficial
do Município de Oeiras e a esterilização é oferecida.
Para combater o abandono dos animais o Município
desenvolve, em paralelo, uma política de apoio às
famílias carenciadas que assegura a distribuição
gratuita de rações (protocolo com a ANIMALIFE)
e de cheques veterinários (projeto Vet Solidário da
Ordem dos Médicos Veterinários - OMV). ¬

APOIO SOCIAL

Oeiras associa-se a projeto
de promoção da empregabilidade
Devolver ao mercado de trabalho pessoas em situação
de desemprego, em particular desempregados
de longa duração, ex-reclusos e minorias étnicas,
é o principal objetivo do programa Talentos em
Livre Trânsito, desenvolvido pela organização não
governamental Sapana.
O programa visa aumentar a autoestima, a
autoconfiança, a resiliência, a proatividade e a
motivação dos participantes, capacitando-as para
uma procura eficaz de emprego. Ao mesmo tempo,
procura despertar a consciência para novas formas de
empregabilidade (empreendedorismo), fornecendo
ferramentas transversais de desenvolvimento pessoal
e profissional.
Em articulação com o Município e com as estruturas
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municipais ligadas à inserção profissional, a Sapana
trouxe o programa até Oeiras. Foi neste âmbito que
decorreu, durante nove dias do mês de novembro,
o workshop que corresponde à primeira fase de
desenvolvimento do programa, englobando três blocos
temáticos: desenvolvimento pessoal, empregabilidade
e atitude empreendedora.
O último dia do workshop coincidiu com a realização
de uma sessão na qual representantes de empresas
foram convidados para formar um júri e avaliar a
capacitação de cada um dos 18 formandos para o
emprego.
Numa segunda etapa, cada formando é acompanhado,
durante seis meses, por um mentor (quando já definiu
os seus objetivos para a empregabilidade) ou por um

coach (quando ainda não tem objetivos definidos).
O programa Talentos em Livre Trânsito existe desde
2012 com uma taxa de sucesso de 70%: segundo
dados da Sapana, mais de 350 pessoas terão sido
colocadas no mercado de trabalho por conta de
outrem ou por conta própria.
A Sapana nasceu em 2010 pelas mãos de Carolina
Almeida Cruz, na sequência de uma viagem à India e
ao Nepal, onde viveu e trabalhou com as comunidades
locais. Desde 2012, a organização tem vindo a
trabalhar essencialmente em três áreas: desemprego
(através do projeto Talentos em Livre Trânsito),
minorias étnicas (com o projeto POWERty e Back to
Basics), e prisões (com projeto Breaking Bars). ¬

AJUDAR

APOIO SOCIAL

Natal solidário

A

população mais
carenciada ou
vulnerável não foi
esquecida durante
a época natalícia.
Conforme vem
sendo hábito ao
longo dos últimos
anos, o Município
providenciou a entrega de 2750 cabazes de Natal
a famílias residentes no parque habitacional
municipal, uma iniciativa que contou com o apoio
da Auchan/Alfragide e da Sonae/Continente.
No mesmo dia, teve lugar o almoço de Natal no
qual participaram mais de 800 munícipes com
mais de 65 anos de idade. No evento a animação
musical esteve a cargo da Banda Compacto, da Tuna
da Universidade Sénior de Carnaxide e do coro
infantil Traquinas, ambos sob a direção do maestro
Alexandre Gaspar
O Hotel Solplay associou-se à iniciativa e, ao abrigo
da sua política de responsabilidade social, ofereceu
três fins de semana para duas pessoas, sorteados
entre os idosos presentes no almoço. ¬

O Município entregou
2750 cabazes de Natal a
famílias carenciadas e
promoveu o já tradicional
almoço de Natal para
800 munícipes com mais
de 65 anos de idade
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Conversas
na Aldeia
Global

O

s Marcianos Somos Nós,
título do mais recente livro
de Nuno Galopim, foi o
tema que deu o mote para
a sessão de Conversas na
Aldeia Global realizada no
início do mês de novembro
com a participação do autor e do pai, o professor
Galopim de Carvalho.
Começou por projetar um futuro na ciência,
mas o jornalismo, a rádio e, sobretudo, a música
e o cinema falaram mais alto na vida de Nuno
Galopim. Ao longo de 25 anos de carreira na
rádio e na imprensa, tem trabalhado na música,
cinema e livros, com destaque para a estreia,
enquanto aluno de Geologia, com Vida e Morte dos
Dinossáurios, em coautoria com o pai. É autor dos
blogues Sound + Vision e Máquina de Escrever.
Professor catedrático jubilado pela Universidade
de Lisboa, Galopim de Carvalho é autor de livros,
entre científicos, pedagógicos, de divulgação
científica e de ficção e memórias. Como cidadão
interventor, em defesa da Geologia e do
património geológico, publicou mais de 150 artigos
de opinião. Foi diretor do Museu Nacional de
História Natural, entre 1993 e 2003. Foi agraciado
com o grau de Grande Oficial da Ordem de
Sant’Iago da Espada e distinguido pela Casa da

Imprensa com o prémio “Bordalo” para a Ciência, em 1994. É autor do blog Sopa de Pedra e membro do De
Rerum Natura.
Para assinalar a passagem dos 25 anos sobre a apresentação pública do Manifesto para a Ciência em Portugal
da autoria de José Mariano Gago, Manuel Heitor e Alexandre Quintanilha promoveram um debate sobre a
pertinência e a indispensabilidade dos enunciados ali propostos, na sessão de Conversas na Aldeia Global
realizada no início de dezembro.
Recorde-se que Manuel Heitor é professor catedrático no Instituto Superior Técnico, tendo sido secretário de
Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior entre 2005 e 2011. Nesse período envolveu-se ativamente na
defesa do aumento do financiamento público e privado para atividades de ciência e tecnologia e na reforma e
modernização do ensino superior.
Quanto a Alexandre Quintanilha, trata-se de um dos mais reputados cientistas portugueses com
reconhecimento internacional. Depois de se ter licenciado e doutorado em Física Teórica, reorientou a sua
carreira científica para a Biologia, tendo permanecido na Universidade de Berkley durante 20 anos. Fixou-se
no Porto em 1991. Entrou na vida política após a reforma como docente e investigador universitário, em 2015,
e foi eleito deputado pelo Partido Socialista nas últimas eleições legislativas. ¬

CONFERÊNCIAS

Portugal Amordaçado
nos Livros Proibidos
‘Portugal Amordaçado: depoimento sobre os anos do
fascismo’ da autoria de Mário Soares foi a obra que
deu o mote para a sessão do ciclo de Livros Proibidos
realizada em outubro, tendo como convidado Daniel
Oliveira e com moderação de Maria Flor Pedroso.
O livro foi publicado pela primeira vez em Paris em
1973 durante o exílio do autor, coincidindo com um
período de intensa luta política e de movimentos
revolucionários e na clandestinidade e com a fundação
do Partido Socialista. ¬

Daniel Oliveira, Adelino Gomes, Joaquim Letria,
Joaquim Furtado, Francisco José Viegas, João Tordo e
Nuno Camarneiro foram algumas das personalidades
que passaram por Oeiras nos últimos meses do ano.
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Festival
Oeiras a Ler
dedicado ao ano
de 1975

E

Contando com a presença de muitos autores do panorama literário nacional que viveram e escreveram sobre o assunto, ouviram-se as experiências
de vida de Adelino Gomes, Joaquim Letria, Joaquim Furtado e Helena
Vasconcelos, conheceu-se a investigação e o percurso de Francisco José
Viegas, Miguel Real e Rita Garcia e ficou a saber-se de onde vem a inspiração dos autores da nova geração de 70, João Tordo, Nuno Camarneiro e
João Valente.

ntre 27 e 29 de novembro decorreu no Auditório da Biblioteca Municipal
de Oeiras a primeira edição do Festival Literário Oeiras a Ler – Fique na
história, dedicado ao ano de 1975.
Com este festival literário pretende-se elevar Oeiras a polo de criação
e discussão da cena literária nacional, trazendo ao concelho alguns dos
protagonistas da literatura, pensamento e reflexão nacionais, afirmando-o
como um evento dedicado ao romance e ensaio históricos, como forma de
memória coletiva, abordando a cada ano uma data marcante, um acontecimento relevante ou uma personagem emblemática da história nacional.
Ao longo de três dias foi possível reviver os acontecimentos de 1975, enquanto data decisiva da nossa história recente, o ano em que se consolida
e estrutura a realidade atual. O fim do Império e a entrada na Europa, o
PREC, a ponte aérea, o verão quente, a quase guerra civil, a questão dos
retornados ou refugiados e as saudades de um tempo que faz parte de
todos enquanto portugueses foram alguns dos temas abordados.

Quarenta anos depois de acontecimentos marcantes, o ano de 1975 foi
observado de perto: um ano surpreendente, tal é vertigem dos acontecimentos.
O Festival Oeiras a Ler – Fique na História pretende levar as bibliotecas
municipais, os leitores e o município numa viagem que parte da ficção
literária para a realidade dos factos históricos. ¬
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A proteção da criança
na escola em debate

E

scola. Responsabilidades na promoção e proteção da criança enquanto
sujeito de direitos’ foi o tema da conferência-debate organizada, em
parceria, pela Comissão de Proteção a Crianças e Jovens e pela Câmara
Municipal de Oeiras no passado dia 11 de novembro.
À conferência dirigida por Álvaro Laborinho Lúcio seguiu-se um debate
moderado pela jornalista Madalena Queirós e que contou com a participação
de diversas personalidades com ligações à área da educação, entre elas
David Justino, presidente do Conselho Nacional de Educação, Sérgio Niza, fundador da Escola
Moderna e membro do Conselho Nacional de Educação e Alexandra Vasconcelos, responsável
pela Divisão de Educação do Município. ¬

FAMÍLIA

Famílias Arco-Íris
reunidas em Oeiras
Oeiras acolheu, no passado mês de outubro, o 4.º Encontro Europeu de Famílias Arco-Íris. O encontro foi organizado pela ILGA Portugal e pela NELFA – Network of
European LGBT Families Associations, a rede europeia
de associações de famílias arco-íris da qual a ILGA
Portugal é membro fundador.
Mães, pais, filhas e filhos de países como Alemanha,
Bélgica, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Finlândia,
Itália, Portugal, Reino Unido, Rússia, Suécia e Suíça
encontraram-se para alguns dias preenchidos com novas
amizades, alegria e diversão em família mas também
workshops e trocas de experiências.
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Neste âmbito decorreram as primeiras Rainbow Talks,
que podem ser vistas no canal youtube da ILGA Portugal e onde várias pessoas com experiências e formações
muito diversas partilharam as suas ideias e conhecimentos sobre a realidade das famílias arco-íris.
Recorde-se que o Parlamento português aprovou, entretanto, na generalidade, diplomas relativos à adoção
de crianças por casais do mesmo sexo. Estes diplomas
visam eliminar os impedimentos legais à adoção e ao
apadrinhamento civil de crianças por casais do mesmo
sexo, casados ou em união de facto. ¬

SENSIBILIZAÇÃO

Caminhada
pela Diabetes

Com o objetivo de assinalar o Dia Mundial da Diabetes, que se celebra a 14 de
novembro, a associação Lions Clubs International promove anualmente, junto dos
associados de todo o Mundo, a realização
da iniciativa Strides – Caminhada contra
a Diabetes. O Distrito 115 Sul de Lions
Clubs, que integra o Lions Clube de Oeiras, voltou a aderir a esta ação através da
dinamização de uma caminhada no Passeio Marítimo de Oeiras. Em paralelo foi
possível realizar gratuitamente o rastreio
da diabetes com aconselhamento.
Recorde-se que a diabetes é uma doença
crónica que afeta mais de 360 milhões
de pessoas a nível mundial. Em Portugal
estima-se que a prevalência da doença na
população dos 20 aos 79 anos seja de 13%,
ou seja, a diabetes atinge mais de um
milhão de portugueses neste grupo etário,
sendo que cerca de metade desconhece
que tem a doença. ¬

PENSAR

CONFERÊNCIAS

Segurança no Mediterrâneo
e Terrorismo em análise

O

Estado Islâmico, a vaga de refugiados para a Europa e a
segurança no espaço europeu foram algumas temáticas abordadas
na conferência Segurança no Mediterrâneo e Terrorismo que teve
lugar no dia 10 de dezembro em Oeiras.
Em representação das duas entidades organizadoras do evento, a Câmara
Municipal de Oeiras e o Observatório de Segurança, Criminalidade

Organizada e Terrorismo, estiveram os respetivos presidentes, Paulo Vistas
e Rui Pereira. A abertura da conferência foi assegurada pela ministra da
Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, e contou também com
as participações do embaixador da República Francesa em Portugal, JeanFrançois Blarel, e do secretário-geral do Sistema de Informações da República
Portuguesa, Júlio Pereira. ¬

LIVROS

Leitores das bibliotecas de Oeiras
ajudam a consagrar novos autores

D

esde 2012 que os Grupos
de Leitores das Bibliotecas
Municipais de Oeiras
são os responsáveis pela
seleção nacional dos autores
portugueses que no último
ano publicaram o seu
primeiro romance, de entre os quais é escolhido
o autor que representa Portugal no Festival do
Primeiro Romance de Chambéry.
Este festival, que decorre na vila francesa de Chambéry e que já conta com 28 edições consecutivas, é
um dos principais espaços literários europeus para
dar a conhecer as novas vozes da literatura.
O Festival do Primeiro Romance de Chambéry é o
único festival colaborativo em que são os leitores e
escolher os autores convidados. É assim desde 1987,
o que faz dele uma referência no âmbito dos eventos

literários europeus. Nos últimos 30 anos passaram
por Chambéry muitos dos autores consagrados no
meio literário francófono, tais como Amélie Nothomb, Michel Houellebeck, Laurent Gaudé, Muriel
Barbery e David Foenkinos.
Para este festival os grupos de leitores das Bibliotecas Municipais de Oeiras também já selecionaram
alguns dos mais relevantes autores de primeiros
romances, como Bruno Vieira Amaral, Nuno Camarneiro ou António Trindade.
Anualmente, as Bibliotecas Municipais de Oeiras
selecionam os primeiros romances que de acordo
com os critérios do festival podem ser elegíveis e dedicam as suas sessões de junho e dezembro à leitura
e seleção do seu primeiro romance favorito. Este ano
a lista da seleção nacional é composta por: O meu
irmão, de Afonso Reis Cabral, Perguntem a Sarah
Gross, de João Pinto Coelho, Ana de Amsterdam,

de Ana Cássia Rebelo, A casa das rosas, de Andrea
Zamorano e Esse cabelo, de Djaimilia Pereira de
Almeida.
Desde 2006 que as Bibliotecas Municipais de Oeiras
dinamizam nas suas três bibliotecas (Algés, Carnaxide e Oeiras) grupos de leitores, criando espaços de
troca de opiniões, de partilha e de sociabilização,
através de conversas em grupo sobre livros previamente selecionados. Pretende-se com estes encontros aumentar o prazer de ler, valorizar a leitura
independentemente do autor, género ou enredo e
salientar a importância das boas experiências de
leitura.
Os Grupos de Leitores decorrem quinzenalmente
para, num ambiente informal, conversar e trocar
opinião sobre um mesmo livro, conversar sobre a
história e descobrir o autor. ¬
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EDUCAÇÃO

Ensinar
a República
nas escolas
Depois do sucesso da primeira edição do projeto, está a decorrer,
até ao final do ano letivo, o projeto República nas Escolas, dinamizado pelas bibliotecas municipais de Oeiras.
O território escolar é um laboratório de relações humanas e
lugar privilegiado de aprendizagem. Por outro lado, o desenvolvimento de competências que apurem o sentido cívico e, sobretudo, clarifiquem o conceito de participação é fundamental no
crescimento pessoal e educacional dos alunos.
Durante o ano letivo de 2014/15 realizaram-se 11 sessões, abrangendo um total de 300 alunos do 7.º ao 12.º ano. A estrutura
delineada para as oficinas permitiu testar novas abordagens,
traduzidas na boa recetividade e dinâmica criada com os alunos
e professores. ¬
MAIS INFORMAÇÕES:

A decorrer até junho de 2016
Público-alvo: do 8º ao 12º ano
Telefone: 214 406 340/41 E-mail: ana.jardim@cm-oeiras.pt

INICIATIVAS

Biblioteca de Oeiras assinalou
dias da Alimentação e dos Jogos

P

ara assinalar o Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro)
as Bibliotecas Municipais de Oeiras promoveram diversas
iniciativas para diversos públicos.
Ao longo de todo o dia os alunos finalistas do curso de
Nutrição da Universidade Atlântica estiveram na Biblioteca de
Oeiras onde fizeram rastreios nutricionais e alimentares. Em paralelo,
decorreu a apresentação do livro da autoria de nutricionista Ágata
Roquette, ‘A dieta dos 31 dias – Juntos conseguimos’, seguida de uma
sessão de perguntas e respostas sobre hábitos alimentares e nutrição.
A 21 de novembro foi a vez de assinalar o Dia Internacional dos Jogos
em Bibliotecas. Ao longo de todo o dia os utilizadores experimentaram
diversas consolas de videojogos e simuladores, testando, deste modo,
as suas capacidades de coordenação motora, socialização e de convívio.
Também foi possível experimentar jogos lúdicos e educativos, jogos
sociais e de tabuleiro ou aprender a jogar xadrez. ¬

TERRITÓRIO

Dois anos de uniões
de freguesias
As uniões de freguesias de Algés,
Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/
Dafundo, de Carnaxide e Queijas e de
Oeiras e São Julião da Barra, Paço de
Arcos e Caxias assinalaram, no passado
mês de outubro, o segundo aniversário
com a realização de sessões solenes
no Palácio Ribamar, no Auditório
Municipal Ruy de Carvalho e no
Auditório da Biblioteca Municipal de
Oeiras, respetivamente. ¬

CIDADANIA

Curtas
22 - OEIRAS ATUAL -

GRACE homenageou personalidades do ano
O GRACE - Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial distinguiu, no passado mês de dezembro,
e à semelhança do que faz anualmente, pessoas que contribuíram ativamente para uma divulgação da
associação junto da sociedade portuguesa, potenciais associados ou parceiros nacionais e internacionais.
Em representação do Município de Oeiras e do Programa Oeiras Solidária foi distinguida Isabel Martins, a
par de Carlos Beato, João Paulo Oliveira, Luís Lucas, Luís Sousa, Maria João Rauch, Nathalie Ballan, Pedro
Norton de Matos, Rui Marques e Tomás Sercovich.

PENSAR

MARQUE

NA AGENDA

(...) o site Memórias de Oeiras
[http://memoriasdeoeiras.cm-oeiras.pt/]
que, para além de um motor de busca,
funciona como porta de entrada
relativamente à diversidade de recursos
digitais de interesse histórico e cultural sobre
o concelho e em domínio público.

FADING
Exposição de trabalhos de pintura da autoria
de Paiva Raposo
Patente até 17 de janeiro de 2016
De terça-feira a domingo, das 12h. às 18h.
Encerra aos feriados
Centro Cultural Palácio do Egipto, Oeiras

PATRIMÓNIO

Memórias de Oeiras:
preservar e divulgar
acervo histórico-cultural

T

endo como ponto de partida
a candidatura da Câmara
Municipal de Oeiras no
âmbito do programa de apoio
a projetos de recuperação,
tratamento e organização de
acervos documentais com relevante interesse
histórico, cultural e científico, o projeto
Memórias de Oeiras visa contribuir para o
potenciar de práticas de conservação e difusão
do património cultural e da memória histórica
do concelho.
Incidindo prioritariamente sobre um núcleo
documental que integra as coleções especiais
da rede de bibliotecas municipais e envolve um
conjunto de obras relacionadas com o Século das
Luzes promove, em simultâneo, o acesso online
à coleção pombalina respeitante à vida, obra e
principais acontecimentos contemporâneos de
Sebastião José de Carvalho e Melo.
Neste âmbito foi criado o site Memórias de Oeiras [http://memoriasdeoeiras.cm-oeiras.pt/] que,
para além de um motor de busca, funciona como
porta de entrada relativamente à diversidade de

recursos digitais de interesse histórico e cultural
sobre o concelho e em domínio público.
Perspetiva-se assim desenvolver um repositório
cooperativo que reúna livros, fotografias, postais,
registos vídeo ou sonoros, recortes de imprensa
ou outros conteúdos digitais das bibliotecas,
arquivos, centros de documentação, galerias,
museus, monumentos, lugares e o património
histórico material e imaterial de Oeiras.
Enquanto plataforma de divulgação de coleções,
atividades ou serviços, reutiliza informação,
interliga e partilha recursos digitais por diversos
caminhos e através de uma pesquisa e exploração uniforme, incluindo a navegação por pessoas,
lugares, percursos, coleções e diálogos.
O acesso é aberto à colaboração de instituições
dedicadas à recolha, preservação e divulgação
da história e cultura local e pretende incorporar recursos similares ou complementares que
sejam localizados tanto nos serviços culturais do
município de Oeiras, como através de entidades
externas – caso de bibliotecas especializadas,
universitárias ou escolares, associações, instituições da sociedade civil ou entre a população. ¬

HISTÓRIA

ROGÉRIO DE OLIVEIRA GONÇALVES,
UMA VIDA DEDICADA A PAÇO DE ARCOS
Exposição patente ao público até 30 de
janeiro de 2016 na Biblioteca Municipal de
Oeiras
De segunda a sexta-feira, das 10h. às 19.30h.
Sábados das 10h. às 13h. e das 14h. às 18h.
OEIRAS BRINCKA 2016 Lego Fan
Event
Grande Exposição de Construções LEGO
De 6 a 9 de fevereiro de 2016
Pavilhão do Clube Recreativo dos Leões de
Porto Salvo

TRADIÇÃO

Arqueologia subaquática em exposição

FESTIVIDADES RELIGIOSAS

‘Arqueologia subaquática do concelho de Oeiras’,
título da exposição inaugurada no Palácio Marquês de
Pombal no passado dia 11 de dezembro, antecedida pela
apresentação do volume 21 dos Estudos Arqueológicos
de Oeiras. A mostra, patente até 31 de janeiro, dá a
conhecer um conjunto de peças recuperadas no litoral
oeirense que na sua larga maioria nunca foram objeto

Em diversas localidades do concelho nos meses de
novembro e dezembro foi tempo de festividades
religiosas. Assim, no Casal da Choca decorreram
as festividades em honra de Nossa Senhora das
Graças; na Outurela lembrou-se Santa Catarina
de Alexandria; em Vila Fria a festa foi consagrada
à Imaculada Conceição.

de apresentação pública, destacando-se os espólios
provenientes de São Julião da Barra, essencialmente
dos séculos XVII e XVIII, de Santo Amaro de Oeiras,
onde se recuperou uma peça de fogo, de ferro, com
carregamento pela culatra; e do litoral de Caxias, de
onde provém uma ânfora romana cuja cronologia vai
de meados do século I a.C. aos inícios do século II d.C.
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EXPOSIÇÕES

Finalistas
de escultura
mostraram
talento em
Oeiras

I

nside / outside’ foi o título da exposição de obras dos alunos
finalistas do curso de Escultura da Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa patente de 24 de outubro a 29 de novembro
nos Jardins e no Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras.
Os trabalhos, especialmente pensados para aquele(s) lugar(es),
deram corpo a uma mostra com carácter eclético, espelhando a
diversidade dos autores. As obras tiveram por base diferentes
suportes e tendências e foram elaboradas ao longo de dois
semestres: entre setembro e janeiro o trabalho foi orientado para o diálogo com o
espaço interior; de fevereiro a junho o desafio foi o de pensar a escultura de forma
integrada com o espaço exterior.

EXPOSIÇÕES

Curtas

Uma vida dedicada a Paço de Arcos
Está patente ao público até ao dia 30 de janeiro na Biblioteca Municipal de Oeiras a exposição intitulada ‘Rogério de Oliveira Gonçalves,
uma vida dedicada a Paço de Arcos’.
Para visitar de segunda a sexta-feira das 10h. às 19.30h. e aos sábados,
das 10h. às 13h. e das 14h. às 18h.

CRIAR

A integração dos projetos de natureza
escultórica naqueles espaços permitiu o
contacto com dificuldades reais que resultaram
no reforço de aptidões artísticas, técnicas e
científicas, adequadas ao contexto da escultura
contemporânea em diálogo com o lugar. ¬

INICIATIVAS

Cultura para todos no aniversário do CAMB
O Centro de Arte Manuel de Brito
assinalou, no passado dia 29 de
novembro, o seu nono aniversário,
com um programa de atividades
diversificado e para diversos públicos,
com entrada livre.
As comemorações incluíram a iniciativa
de portas abertas à exposição Os
Artistas do KWY na Coleção Manuel
de Brito, visitas livres às exposições
Aqui há Gato e Olh-Arte, o atelier para
famílias Pop-Up’s: Retratos de Sombra
e ainda uma atuação do Duo de Jazz &
Bossa Nova com Paulo Mattar ao piano
e Nanã Sousa Dias no saxofone. ¬
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