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Avança reabilitação
do Paço Real de Caxias

Melhor mobilidade
e transportes

Comemorações
dos 45 anos do 25 de abril

Concessão ao abrigo do Programa Revive vai permitir requalificação do património do Estado. Manutenção dos
jardins, cascata e esculturas continua a
ser assegurada pelo Município.

Oeiras investe dois milhões de euros na
mobilidade e na melhoria dos transportes
públicos. Medida é considerada fundamental para o aumento da competitividade das
cidades.

Oeiras assinala os 45 anos do 25 de abril com
um vasto programa cultural. Comemorações
incluíram descerramento de uma placa alusiva à libertação dos presos políticos de Caxias,
com a presença de Francisca Van Dunem.
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Município de Oeiras vai
investir dois milhões de
euros na mobilidade e na
melhoria dos transportes
públicos

Câmara Municipal de Oeiras
volta a abrir as portas
do Palácio Anjos, em Algés,
para a exposição “Living
Among What’s Left Behind”,
de Mário Cruz

PASSE SOCIAL ÚNICO:
UMA NOVA ERA EM
MATÉRIA
DE MOBILIDADE
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MAIS QUATRO
EDIFÍCIOS
REABILITADOS PARA
HABITAÇÃO JOVEM

Câmara Municipal de Oeiras
vai reabilitar um conjunto de
quatro edifícios, situados no
Largo da Boavista, no centro
de Oeiras
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OEIRAS EDUCA:
TECNOLOGIA VAI
AJUDAR OEIRAS A
TER OS MELHORES
ALUNOS DO PAÍS
Oeiras Educa é um programa
do Município de Oeiras
desenvolvido no âmbito da
política educativa assente na
interligação entre as escolas,
as famílias e a comunidade
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AVANÇA RENOVAÇÃO
DA SEDE DA
SOCIEDADE
FILARMÓNICA
DE CARNAXIDE
PRIMEIRO PASSO
PARA REABILITAÇÃO
DO PAÇO REAL
DE CAXIAS
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SOLIDARIEDADE
COM MOÇAMBIQUE:
FUNDOS ANGARIADOS
VÃO FINANCIAR
CONSTRUÇÃO DE 100
CASAS E UMA ESCOLA
OEIRAS EM
DESTAQUE NO
ÍNDICE DAS CIDADES
INTERCULTURAIS
DO CONSELHO
DA EUROPA
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COMEMORAÇÕES
DOS 45 ANOS
DO 25 DE ABRIL

Os 45 anos do 25 de abril
de 1974 são assinalados em
Oeiras até ao final do mês
de maio com uma vasta
programação cultural

30

MEIA MARATONA
DE LISBOA

Presidente da Câmara
Municipal de Oeiras deu o
tiro de partida para a prova
que começou em Algés
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Editorial

Por um modelo de gestão territorial
sustentável

O

Cara(o) Munícipe,
eiras é um município de referência em termos tecnológicos,
que cultiva um ambiente favorável à inovação. A nossa política de partilha de dados, partilha de soluções tecnológicas e
de apoio técnico e científico tem estado presente em vários
projetos, levados a cabo com as nossas juntas de freguesia e escolas, mas
também com outros municípios.
Esta abertura atraiu um conjunto de empresas de grande dimensão e várias multinacionais ligadas aos setores mais inovadores, designadamente
ligadas às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), de que são
exemplo a Google, Pfizer, Sanofi, Cisco, BP, HP e a Novartis, que são,
hoje em dia, responsáveis por parte significativa da riqueza gerada no
concelho.
Este sucesso foi recentemente confirmado pela Ordem dos Economistas
que coloca Oeiras em terceiro lugar no Ranking Municipal Português de
2019, apenas superado por Lisboa e Porto.
Um exemplo dos projetos elaborados com outros municípios foi o “Oeiras30Mais”, que resultou da solidariedade de Oeiras para com os municípios afetados pelos incêndios de 2017. Este projeto englobou a recolha
de imagens aéreas em alta resolução espacial e a sua disponibilização
numa plataforma informática (geoportal), para uma correta gestão do
território, em particular para a demarcação do cadastro predial.
Para gerir corretamente território é necessário conhecer o que lá existe e
saber a quem pertence. O sucesso da administração municipal depende
de ações organizadas e planeadas adequadamente, recorrendo aos meios
técnicos e tecnológicos mais avançados na gestão do território.
É indispensável a elaboração do cadastro predial, que tem estado erradamente atribuída ao Estado, não se tendo em conta o papel de extrema
relevância dos municípios como a entidade que está mais próxima do
munícipe.
Sempre que há uma catástrofe, os governos alertam para a necessidade
da existência de um cadastro predial atualizado. Mas o Estado não tem
uma estratégia definida para a elaboração deste tipo de cadastro, mudando sucessivamente de metodologia de trabalho. O resultado visível desta
falta de visão dos nossos governantes é a percentagem do território sem
cadastro, ou com cadastro em folhas dos anos 40 digitalizadas, que é
atualizado manualmente pela Direção Geral do Território (DGT).
Atualmente existe um triângulo de relações desarticulado, formado pelo
Instituto de Registos e Notariado (IRN), Autoridade Tributária (AT) e
DGT, que não permite uma integração efetiva dos municípios no modelo

de execução e gestão do cadastro predial existente em Portugal. Assim,
tanto o cidadão como o Município se veem obrigados a consultar várias
fontes, localizadas em espaços físicos diferentes, sujeitos a horários de
atendimento e ao estado de espírito de quem atende. Acresce ser necessário confrontar informações diferentes, consoante a entidade que a
disponibiliza, uma vez que não existe uma plataforma integrada.
Já foram gastos milhões de euros em projetos-piloto no âmbito do Sistema
Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral (SiNErGIC),
criado em 2006, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2006,
sem resultado visível. Sabemos, no entanto, que apenas os Municípios
de Oliveira do Hospital e Seia, cujo cadastro foi executado pela Empresa Municípia S.A, em 2015, no âmbito deste projeto, possuem cadastro
oficial.
Mais recentemente foi criado o Sistema de Informação Cadastral Simplificado (SICS) que cria o Balcão Único do Prédio (BUPi) através da
Lei nº 78/2017, o qual assenta num modelo de simplificação de procedimentos, que regula a partilha eletrónica de dados entre
entidades da Administração
Central e Municípios.
Consideramos que a solução
passa pelo Governo permitir
e apoiar que os municípios
estejam no centro triângulo
de relações (IRN, AT e DGT),
apoiados por empresas certificadas e com experiência
de campo nesta matéria. Só
assim se poderá finalmente
estabelecer relações multilaterais e robustas entre todas
as entidades interessadas e
criar um modelo de gestão
territorial sustentável, que
apoie a tomada de decisão e
dê resposta às necessidades
do cidadão.
O PRESIDENTE,
ISALTINO MORAIS

NOTAS DO PRESIDENTE
45 ANOS
Assinalamos a passagem dos 45 anos do 25 de
abril de 1974 com um programa comemorativo de
uma grandeza nunca antes vista neste município
– e porventura a nível nacional. Destaco, no entanto, a cerimónia que evocou a libertação dos presos
políticos do Forte-Prisão de Caxias, presidida pela
Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.

PATRIMÓNIO
É momento de saudar o Ministro da Defesa,
João Gomes Cravinho, que assinou com o
Presidente da Câmara a entrega da gestão
dos Jardins do Paço Real de Caxias ao Município. De relevar que, ao longo de duas décadas, a Câmara Municipal investiu ali uma
quantia estimada em 4 milhões de euros.

OBRIGADO
A todos quantos, de forma solidária, contribuíram para a campanha de recolha de alimentos e roupas ‘Vamos Ajudar Moçambique’,
na sequência da devastação causada pela
passagem do ciclone Idai na região da Beira.
Julgo que esta campanha vai ficar na história,
tal a adesão por parte dos cidadãos oeirenses.
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Dois milhões de euros para novos passes e mobilidade

Passe social único: uma nova era
em matéria de mobilidade

O

Município de Oeiras vai investir
dois milhões de euros na mobilidade e na melhoria dos transportes
públicos. O acordo assinado a 18
de março representa um momento de viragem
no que diz respeito à utilização de transportes
públicos na Área Metropolitana de Lisboa.
“A aposta nos transportes públicos e na mobilidade é fundamental para o aumento da competitividade das cidades e uma peça-chave no
combate às alterações climáticas”. Foi desta
forma que o presidente da Câmara Municipal
de Oeiras saudou o acordo que colocou a mobilidade no topo das prioridades em matéria de
aplicação de fundos comunitários.
De acordo com Isaltino Morais, este investimento “vai ao encontro das medidas que têm
sido implementadas pelo Município de Oeiras
para melhorar a mobilidade no concelho, nomeadamente o regresso do Combus e a possibilidade, atualmente em estudo, de repor o SATU
ou outro modo de transporte alternativo”.
Esta aposta na simplificação do sistema de bilhética e na redução do preço dos passes que
se iniciou em 1 de Abril, constitui a resolução
com maior impacto para a poupança dos utentes e famílias que, em alguns casos, poderá ser
superior a 150 euros.
NOVOS PASSES
Navegante Metropolitano – Vai permitir
utilizar todos os serviços de transporte público
regular de passageiros, em todos os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. Terá um
preço de 40 euros e uma validade mensal, isto
é, do primeiro ao último dia do mês para o qual
foi adquirido.
O Navegante Metropolitano terá duas variantes: Navegante 12 e +65. A variante Navegante 12, com as mesmas características do
Navegante Metropolitano, será gratuito para todas as crianças até aos 12 anos de idade (inclusive), isto é, até ao último dia do mês em que a
criança faz 13 anos. A variante +65 destina-se
a maiores de 65 anos, reformados e pensionistas, e vai permitir utilizar todos os serviços de
transporte público regular de passageiros, em
todos os 18 municípios da área metropolitana
de Lisboa. Terá um preço de 20 euros e uma
validade mensal, isto é, do primeiro ao último
dia do mês para o qual foi adquirido.
Navegante Metropolitano Família – Terá as
mesmas características do Navegante Metropolitano, permitindo que cada agregado familiar pague no máximo o valor de dois passes Navegante
Metropolitano, ou seja, 80 euros, independentemente do número de elementos do agregado
familiar. É válido em todos os serviços de transporte público regular de passageiros, em todos os
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INVESTIMENTO
2 MILHÕES
EUROS

18 municípios da área metropolitana de Lisboa. Este título é exclusivo de agregados com domicílio
devidamente comprovado na área metropolitana de Lisboa. Também tem validade mensal, isto é, do
primeiro ao último dia do mês para o qual foi adquirido (disponível a partir de julho de 2019).
Navegante Oeiras (Navegante Municipal) – Válido para qualquer deslocação em todos os
serviços de transporte público regular de passageiros dentro do limite do território do Município de
Oeiras. Este passe terá um preço de 30 euros e uma validade mensal, isto é, do primeiro ao último
dia do mês para o qual foi adquirido.
O passe Navegante Oeiras Família tem as mesmas caraterísticas do Navegante Oeiras, válido
para qualquer deslocação nos serviços de transporte público regular de passageiros dentro dos limites do território do Município de Oeiras, permitindo que cada agregado familiar pague no máximo
o valor de dois passes Navegante Municipal, ou seja 60 euros, independentemente do número de
elementos do agregado familiar (disponível a partir de julho de 2019). •

Onde podem ser utilizados:
• CP – Comboios de Portugal, E.P.E. (CP)
• Fertagus – Travessia do Tejo, Transportes S.A. (Fertagus), incluindo os serviços rodoviários da Sulfertagus
• Metropolitano de Lisboa, E.P.E. (ML)
• MTS – Metro Transportes do Sul, S.A. (MTS)
• SOFLUSA – Sociedade Fluvial de. Transportes, S.A. (Soflusa)
• Transtejo – Transportes do Tejo, S.A. (Transtejo)
• Carris – Companhia Carris de Ferro de Lisboa, E.M.E., S.A. (Carris)
• Cascais Próxima, Empresa Municipal, S.A. (Mobi)
• Serviços Municipalizados de Transportes Coletivos do Barreiro (TCB)
• Barraqueiro Transportes, S.A. (BT), incluindo parte das marcas Mafrense e Boa Viagem
• Henrique Leonardo Mota, Lda. (HLM)
• Isidoro Duarte, S.A. (ID);
• JJ-Santo António – Transporte Rodoviário de Passageiros, Unipessoal, Lda.
• Rodoviária de Lisboa, S.A. (RL)
• Scotturb – Transportes Urbanos, Lda. (Scotturb)
• TST – Transportes Sul do Tejo, S.A. (TST), incluindo serviços da SulFertagus
• Vimeca Transportes – Viação Mecânica de Carnaxide, Lda.

Onde podem ser adquiridos:

Os passes Navegante poderão ser adquiridos nos postos de venda dos operadores, no Multibanco ou no Portal VIVA.

Mais informações:

Site da Área Metropolitana de Lisboa (www.aml.pt), área de PERGUNTAS E RESPOSTAS
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HABITAÇÃO

INVESTIMENTO
15 MILHÕES
DE EUROS

Mais quatro edifícios reabilitados
para habitação jovem
Centro Histórico de Oeiras

A

Câmara Municipal de Oeiras vai reabilitar um conjunto de
quatro edifícios, situados no Largo da Boavista, no centro de
Oeiras, no âmbito do Programa de Habitação Jovem. No final da reabilitação, ficarão disponíveis para Habitação Jovem
nove apartamentos: um T2, sete T1 e um T0.
A obra já foi adjudicada e representa um investimento do Município superior a 600 mil euros. O Programa de Habitação Jovem de Oeiras tem
como objetivo fixar jovens nos centros históricos do concelho, através da
aquisição e reabilitação de edifícios devolutos, com apartamentos dispo-

níveis para arrendamento jovem com rendas até cinco vezes mais baixas
do que o valor do mercado. O programa destina-se a jovens residentes
ou trabalhadores no concelho há pelo menos três anos, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos. No total, a Câmara Municipal já
investiu 8,7 milhões de euros na aquisição e reabilitação de casas. Nos
próximos anos, vão ainda ser investidos cerca de 6 milhões
de euros na reabilitação dos prédios já adquiridos
em Paço de Arcos, Algés, Oeiras, Dafundo,
Carnaxide e Porto Salvo.•

160

apartamentos
até 2023

OUTROS EXEMPLOS:

15

milhões
de euros

investimento

Cruz Quebrada-Dafundo

Paço de Arcos

Paço de Arcos

Carnaxide

Carnaxide
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Avança renovação da sede da Sociedade
Filarmónica de Carnaxide
• Primeira pedra colocada no dia 25 de abril
• Obra tem conclusão prevista para o primeiro
trimestre de 2021

F

oi simbolicamente colocada no passado dia 25 de abril a primeira pedra da obra de renovação e empliação do edifício
sede da Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide.
A empreitada engloba dois edifícios: o antigo, sede da coletividade, carente de obras devido ao seu avançado estado de degradação, e o
adjacente, antigo restaurante/bar, que, por não apresentar qualquer valor
arquitetónico, será demolido para dar lugar a um novo volume edificado.
Para o edifício antigo está prevista a manutenção das fachadas e reformulação do interior que deverá albergar átrio de entrada, sala polivalente, palco, áreas técnicas de apoio (camarins e salas de espera) e
uma área para exposições.
No novo edifício ficarão localizadas as salas administrativas, salas para
aulas de música, biblioteca e cafetaria, com acesso direto ao pátio cen-

A sede da Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide na atualidade

tral criado entre os dois edifícios e que permitirá a instalação de uma esplanada.
A obra representa um investimento próximo dos 985 mil euros (mais IVA)
e tem conclusão prevista para o primeiro trimestre
de 2021.
Esta intervenção é considerada de fundamental
importância tanto para a instituição como para a
comunidade que a rodeia, ao promover a reabiINVESTIMENTO
litação do património edificado e a dinamiza1 MILHÃO
ção e revitalização de atividades socioculturais.
DE EUROS
De assinalar que a sede da Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide se localiza
num edifício cuja construção data de 1866, inserida num contexto de uma época onde as pequenas coletividades eram
objeto de atos de beneficência, com a construção de equipamentos a ser
apoiada por notáveis da localidade. Merecem destaque o salão principal no
qual existe uma boca de cena, com o símbolo da lira, e um pano de cena de
1913 com pintura da autoria de José Basaliza, natural de Carnaxide. Para
além das atividades de âmbito musical, o salão foi utilizado como sala de
cinema, existindo ainda o respetivo equipamento de projeção. •

Oeiras Atual

Projeto para o edifício - alçado principal
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PATRIMÓNIO

Projeto Revive vai permitir requalificação de património do Estado

Primeiro passo para reabilitação
do Paço Real de Caxias
• Estado de degradação de Património do Estado, no concelho de Oeiras,
tem sido grande preocupação do presidente da Câmara, que há muito
reclama a transferência da propriedade de imóveis para o Município
• Município de Oeiras vai continuar a assegurar a manutenção dos jardins,
cascata e conjunto escultórico
O Ministro-adjunto e da Economia, Pedro Siza
Vieira e a secretária de Estado do Turismo, Ana
Mendes Godinho, presidiram à sessão de lançamento do concurso de concessão do Paço
Real de Caxias ao abrigo do Programa Revive,
no passado dia 22 de abril.
Paralelamente foi assinado um protocolo entre
o Município e a Defesa Nacional que prevê que
a manutenção, conservação e valorização dos
jardins, cascata e conjunto escultórico continue a ser assegurada pelo Município.
Na oportunidade, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, congratulou-se com o avanço relativamente a um património do Estado que se encontra em muito mau

estado de conservação e que faz parte da lista
de imóveis que, na opinião do autarca, carecem
de requalificação urgente, no sentido de serem
abertos à população.
Recorde-se que os jardins, esculturas e salas com
pintura decorativa do Paço Real de Caxias estão
classificados como imóvel de interesse público.
O projeto Revive é um programa do Governo
que abre o património ao investimento privado para desenvolvimento de projetos turísticos,
através da realização de concursos públicos.
“Há muito que a Câmara de Oeiras reclama
a transferência do Paço Real de Caxias para
proceder à sua reabilitação”, disse, na ocasião,
Isaltino Morais, acrescentando que “o importante é preservar este património e colocá-lo à disposição das
pessoas, pelo que vemos com
bons olhos o projeto Revive”.
“Temos projetos em estudo
para a reabilitação de todos os
edifícios do concelho que são
propriedade do Estado e que
estão em risco de ruína e/ou visivelmente degradados, como é
o caso do Paço Real de Caxias,
que tem agora a oportunidade
de ser reabilitado, mas também
para a Casa da Pesca – Estação
Agronómica Nacional e para
a Quinta da Cartuxa, para os
quais espero que haja soluções

O Município de Oeiras celebrou, em
1986, um protocolo com o Estado-Maior
do Exército no sentindo de recuperar,
manter e utilizar os jardins e a cascata
do Palácio, que são abertos ao público.
Em junho de 2009, por entender que
deixou de ter condições para assegurar a
vigência deste protocolo, o Exército promoveu a sua denúncia. Não obstante, a
Câmara Municipal de Oeiras manteve
os trabalhos de manutenção e restauro
dos jardins, cascata e conjunto escultórico, tendo investido cerca de quatro
milhões de euros, nos últimos 30 anos,
para que este património se mantivesse em boas condições e disponível para
fruição pública.
O Paço Real de Caxias foi desafetado do
domínio público militar em 1994 e disponibilizado pelo Exército para rentabilização, no âmbito da Lei de Infraestruturas Militares, em 2015.

Ministro da Defesa, João Gomes
Cravinho, permitiu, em seis meses,
a resolução de um problema que
se arrastava há uma década

em breve”, explicou o presidente da Câmara.
“O Município de Oeiras tem oito milhões de
euros para investir na recuperação da Estação
Agronómica Nacional e quatro milhões para
a Quinta da Cartuxa. Já foram redigidas três
minutas de protocolo e sempre chegámos a entendimento com os diferentes Ministérios, mas
depois o processo passa para Direção-Geral do
Tesouro e não avança. Quando não defendemos o nosso património, estamos a desprezar a
nossa cultura”, concluiu Isaltino Morais. •
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Pareceres contraditórios
da Armada Portuguesa

Inviabilizam
construção de parque
de estacionamento
no Alto da Barra
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras solicitou à
Armada Portuguesa a reversão de uma decisão tomada
relativamente ao licenciamento da construção em área
de servidão militar do Parque de Estacionamento do Alto
da Barra. O referido licenciamento mereceu parecer negativo, tendo por base a alegada colocação em causa da
“segurança das instalações militares”.
Em missiva enviada, Isaltino Morais recorda que em
2017 o Município recebeu parecer favorável para a obra
de criação de uma zona de estacionamento naquele local, desde que salvaguardadas determinadas condições
que foram, refira-se, “escrupulosamente tidas em conta
no desenvolvimento do Projeto”.
Neste sentido, defende o autarca, “o parecer agora proferido colide com o parecer previamente emitido”, numa
discrepância que Isaltino Morais considera “inaceitável
face aos argumentos usados para o justificar”.
O presidente da Câmara reforça que em função desse
primeiro parecer foram “desenvolvidos todos os projetos
referentes à execução do parque de estacionamento, o
que representou uma elevada mobilização de recursos,
tanto humanos como materiais”.
Por outro lado, acrescenta Isaltino Morais, “foram criadas
expectativas junto da comunidade local, numa zona carente de oferta de estacionamento, sendo agora as mesmas defraudadas face à impossibilidade de concretizar esta obra”.
De igual modo, o presidente da Câmara assinala as “justas expectativas criadas junto do empreiteiro responsável
pela execução desta obra”, tendo em atenção que havia
sido já lançado procedimento concursal para construção
de um parque de estacionamento com capacidade para
120 lugares, que se encontra em fase de adjudicação. •

Requalificação da praça
central de Queijas em
fase projeto
No âmbito da gestão global e integrada para a recuperação e
revitalização do núcleo antigo
INVESTIMENTO
de Queijas, encontra-se em fase
300 MIL
de projeto a empreitada de reEUROS
qualificação da praça central, junto ao mercado e à igreja. Este espaço é caracterizado por ser um polo catalisador da vivência
entre os munícipes. A obra tem como objetivo propiciar
um local para o lazer, potenciando a qualidade de vida. •

Oeiras Atual

Obras na Quinta dos Sete Castelos
Está em curso a requalificação do Jardim da Quinta
dos Sete Castelos.
A empreitada visa a requalificação do espaço de modo
a resolver os problemas de drenagem existentes no
percurso principal, requalificação dos pavimentos,
alguns elementos construídos do jardim (pintura de
muros, poço, tanquee casa de fresco), bem como o mobiliário urbano existente (bancos de jardim e mesas de
apoio em madeira).•

INVESTIMENTO
150 MIL
EUROS

Conservação e reparação
de pavimentos
No âmbito da empreitada de conservação e reparação de pavimentos em Oeiras e
Paço de Arcos, contemplando reparações gerais de pavimentos na faixa de rodagem e estacionamentos, encontram-se concluídas as intervenções levadas a cabo
na Avenida Conselho da Europa (Oeiras), Avenida Miratejo (Paço de Arcos), Rua
João de Barros (Oeiras), Rua Professor Egas de Moniz (Oeiras), Praça Comandante Henrique Moreira Rato (Oeiras), troço da Avenida Embaixador Assis Chateaubriand (Oeiras).
Estão ainda previstas as seguintes intervenções: Rua Gil Vicente (Oeiras), Rua São
Salvador da Baía (Oeiras), Rua José de Azambuja Proença (Oeiras), troço da Rua
Oeiras do Piauí (Oeiras). •
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Beneficiação prevê uso complementar à praia

Entrada da praia da Torre requalificada

• Já se encontra concluída a obra de requalificação do canteiro existente na
lateral do acesso à praia da Torre, em Oeiras.
• A intervenção visa a promoção deste local com potencial para estadia
e miradouro.
Mediante a construção de zonas de circulação e de estadia e plantação de espécies adaptadas à
proximidade do mar – privilegiando plantas suculentas – a obra permitiu a criação de um espaço,
por um lado, visualmente agradável e, por outro, possibilitando uma utilização informal de lazer.
Neste sentido, a obra contemplou o reforço de vegetação adaptada às condições do local, a qualifi-

cação do espaço para utilização livre, com instalação de mobiliário urbano e criação de zonas
pavimentadas, construção de uma zona de circulação pedonal, construção de uma bolsa de
cascalho do rio simulando uma segunda praia,
plantação de uma faixa com suculentas ao longo da guarda de madeira, colocação de bancos
e papeleiras e ainda a plantação de diversos
exemplares de forma heterogénea a enquadrar
o espaço lateral ao Forte.•

Junto ao Aquário Vasco da Gama

Nova zona pedonal
e de esplanadas
no Dafundo
Está em curso a empreitada de construINVESTIMENTO
ção de espaço para esplanadas no Da45MIL
fundo. A obra visa a criação de uma zona
EUROS
pedonal alargada e melhores condições para
os espaços de explanada na Rua Direita do Dafundo, junto ao Aquário Vasco da Gama.
Para tal, prevê a ocupação da bolsa de estacionamento do lado direito
da Rua Direita do Dafundo, sentido Algés-Cruz Quebrada, para construção de novos pavimentos para esplanadas e instalação de estaleiro.
A obra foi adjudicada à empresa Estrela do Norte, Lda. com prazo de
execução de 45 dias. •

Março | Abril 2019
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Centro Histórico de Oeiras

Repavimentação
de ruas pedonais

INVESTIMENTO
160 MIL
EUROS

No âmbito da requalificação do espaço público do Centro Histórico
de Oeiras, está em curso a obra de repavimentação das ruas pedonais que ligam o Largo 5 de Outubro ao Largo Marquês de Pombal,
nomeadamente a Rua Febus Moniz e a Rua 7 de Junho.
A empreitada prevê a colocação de um novo pavimento antiderrapante, de forma a melhorar as condições de mobilidade, num
investimento de cerca de 160 mil euros.
Esta obra surge na sequência de outras ações no âmbito do conforto urbano, como a colocação de floreiras no sentido de inibir
o estacionamento automóvel no Largo 5 de Outubro, assumido
como uma nova centralidade na qual o peão tem primazia, com
comércio e espaços de lazer, e da obra de requalificação de pavimentos executada em março nas Ruas Heliodoro Salgado e Rua
Júlio Dinis, também no Centro Histórico de Oeiras. •

Alda Lara
já está no Parque
dos Poetas
Foi inaugurado no passado dia 28 de março, no Parque dos Poetas, o conjunto escultórico dedicado à
poetisa Alda Lara, uma obra da autoria do escultor
Júlio Quaresma.
Durante a cerimónia foi também descerrada a sinalética com as biografias da poetisa e do escultor. O momento foi acompanhado pela interpretação, ao vivo,
da cantora Maimuna Jalles, com temas sobre Angola,
entre os quais a versão cantada do poema de Alda
Lara “Mãe Negra”.
O monumento aposta na tecnologia e numa nova leitura da escultura contemporânea, com recurso à luz.
É constituído por quatro elementos quadrangulares,
cada um deles representando fases da vida da poetisa. O primeiro simboliza a partida e o regresso; o
segundo a terra de infância; o terceiro, que é apenas
uma estrutura, simboliza o percurso cognitivo, político e literário; o quarto, com as palavras ‘Identidade’ e
‘Liberdade’, reflete os dois elementos base do pensamento poético e da prática vivencial de Alda Lara. •

Oeiras Atual
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Árvores de fruto e zonas de esta dia recriam ambiente rural

Pomar Comunitário de Linda-a-Velha

N

o espaço adjacente ao Jardim dos Plátanos, em Linda-a-Velha, vai nascer um Pomar Comunitário. Numa área de
aproximadamente dois mil metros quadrados, inserida
num tecido urbano densamente urbanizado, com habitação, comércio e serviços, vai ser criado um espaço verde que promove
e reforça a biodiversidade em meio urbano.
O projeto em questão contempla a plantação de uma sebe no limite com a Rua de Ceuta. Esta deverá ser constituída por arbustos de
pequeno-médio porte, com características aromáticas e floração que
potencie a atração de agentes polinizadores e, sobretudo, a plantação
de árvores de fruto.
Macieira, alperceiro, pessegueiro, pereira, figueira, amendoeira e anoneira são as espécies previstas, acompanhadas de um painel informativo com identificação das árvores e regras de utilização.
Paralelamente, o projeto prevê a construção de um percurso pedonal e a
qualificação do espaço com mobiliário urbano de apoio a atividades de lazer
– tratando-se de um espaço inserido em tecido urbano, entende-se que este
pode desempenhar funções sociais de recreio, lazer e contemplação.
Assim, deverão criadas zonas de estadia com colocação de bancos e papeleiras e uma zona de encontro com mesas tipo merenda (junto às figueiras).
O valor da vegetação em meio urbano é já amplamente conhecido. No entanto,
existem diversas tipologias de espaço verde, às quais se podem associar diferentes benefícios. Os pomares urbanos são uma tipologia de espaço verde de produção com carácter naturalizado, árvores de pequeno-médio porte, onde é possível
observar e vivenciar o passar das estações, num ambiente tranquilo e recatado.
Assim, para além dos vários benefícios ecológicos, os pomares têm um
acrescido valor sociocultural, ao permitirem recriar um ambiente rural em
ambiente urbano. •

Renovação de canteiros
Encontra-se em fase de conclusão a obra de renovação de canteiros na
Avenida da República, em Oeiras. A obra contempla a construção de novos muretes de contenção e a beneficiação de canteiros com colocação
de terra vegetal, sistema de rega localizada e plantações herbáceo-arbustivas. •

Cortina arbórea formada por pinheiros e ciprestes plantados há 16 anos nos limites do concelho

Concluída cortina arbórea
do Cabanas Golf
Ficou concluída no passado mês de fevereiro a obra de plantação
de uma cortina arbustiva e arbórea no limite do concelho de Oeiras
(transição para o concelho de Sintra), na zona do Cabanas Golf.
Privilegiando espécies características da flora portuguesa – pinheiro
manso, cipreste, zambujeiro, sobreiro e alfarrobeira – a intervenção
teve como objetivo reforçar a sustentabilidade ambiental, assegurando
a criação de uma ligação pedonal informal. •

Março | Abril 2019
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Plantações assinalam o início da Primavera
O início da Primavera e o Dia Internacional das Florestas – 20 de março
– foram assinalados em Oeiras com a plantação de perto de duas centenas de árvores e arbustos em espaço público e em escolas.
A tarefa ficou a cargo de equipas constituídas por jardineiros e técnicos
do Município, moradores e, claro, crianças.
Junto à urbanização Fórum Oeiras, onde irá surgir o Bosque Madiba,
foram plantados sobreiros, carvalhos, alfarrobeiras e zambujeiros; nos arruamentos junto à Tecnovia e Escola Básica de Porto Salvo, melias; na
Alameda Armindo de Carvalho, em Queluz de Baixo, celtis; na Rua Cesário Verde, envolvente à Estátua Madre Maria Clara, em Queijas, choupos
negros e tamargueiras; e na Rua de Ceuta, em Linda-a-Velha, onde está
em construção o novo Jardim da Fruticultura, figueiras, amendoeiras e
anoneiras, num total de perto de 100 árvores e arbustos.
Paralelamente foram entregues, às escolas, mais de 80 arbustos autóctones que serão plantados e cuidados por alunos e professores. •

Poda de árvores e arbustos
O Departamento de Ambiente do Município de Oeiras solicita a
todos os munícipes que tenham conhecimento de árvores ou de
arbustos que estejam a colocar em risco a segurança de pessoas e
bens, nomeadamente habitações e automóveis, ou que impeçam
ou dificultem a utilização dos passeios por famílias com crianças,
por idosos ou por portadores de deficiência visual ou motora que

comuniquem as localizações das mesmas árvores ou arbustos à Divisão de Ambiente e Espaços Verdes. Tal como já temos vindo a fazer, procederemos à poda
ou remoção de todas as árvores ou arbustos que constituam risco comprovado
para os cidadãos e os seus bens. Continuaremos a intervir com a maior brevidade e com a urgência que cada caso aconselhar e a executar o plano municipal de intervenção no cuidados das árvores, arbustos e dos espaços verdes.
Ligue para a Linha Verde do Ambiente: 800 201 205 (dias úteis das
9h00 às 17h30). •

Limpeza nos Bairros Municipais
A Câmara Municipal de Oeiras, com o intuito de promover uma maior qualidade de vida aos moradores dos
bairros municipais, tem programada a realização de um
conjunto de intervenções extraordinárias e melhorias na
área da limpeza urbana nos Bairros Municipais.
Estas ações iniciaram-se no mês de março, com a intervenção no Bairro Moinho das Rolas (Porto Salvo), onde
se procedeu à lavagem de pavimentos e equipamentos,
à limpeza de grafitis e à colocação de novos contentores
para deposição seletiva de resíduos.
Em abril seguiu-se o Bairro do Pombal, em Oeiras, onde
se reforçaram as habituais ações de limpeza e lavagens
de pavimentos, procedendo-se também à colocação de
papeleiras com cinzeiro para a deposição de beatas, papéis e outros pequenos resíduos.
O Bairro dos Navegadores, em Porto Salvo, será o próximo bairro municipal a ser alvo destas intervenções.
Estas ações extraordinárias de limpeza reforçam a atuação habitual do Município nesta área e são complementadas com ações de sensibilização. •

Reforço da recolha
de resíduos urbanos
ao fim de semana
Oeiras Atual

No início do mês de março a Câmara Municipal de Oeiras procedeu ao reforço da recolha de resíduos indiferenciados durante os fins de semana, aumentando-se 12 circuitos
semanais.
Esta medida foi tomada com o objetivo de evitar a acumulação de resíduos fora dos equipamentos, contribuindo para a melhoria da qualidade do serviço prestado aos munícipes e promovendo a salubridade nos locais considerados mais críticos. •
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Plataforma inovadora de apoio ao programa escolar do concelho

Oeiras Educa: tecnologia vai ajudar Oeiras a ter
os melhores alunos do País

O

Oeiras Educa é um programa do Município de Oeiras desenvolvido no âmbito da política educativa assente na interligação entre as escolas, as famílias e a comunidade.
Tendo por base a ambição de ligar o ensino ao território, explorando o potencial da oferta educativa existente como complemento
ao trabalho que os docentes desenvolvem diariamente nas suas salas de
aula, o objetivo é criar mecanismos facilitadores: um portal online e um
serviço de transportes dedicado.
“O Oeiras Educa é talvez o programa que melhor traduz as características deste Município e da estratégia política deste Executivo, uma vez
que alia tecnologia e investimento na educação. Já afirmei várias vezes e
reitero: queremos ter em Oeiras os melhores alunos do País e, para isso,
é importante criar ferramentas tecnológicas inovadoras como esta que
facilitam o trabalho daqueles que serão, provavelmente, os maiores responsáveis pelo cumprimento desse objetivo: os professores”, sustentou
Isaltino Morais na cerimónia de apresentação pública do programa.
O portal funciona como canal de comunicação direto entre os docentes
das escolas públicas de Oeiras e o Município. Inclui um diretório de projetos e atividades educativas de enriquecimento curricular, estando organizado em áreas temáticas: Artes Performativas; Artes Visuais; Língua
e Literatura; Ciência e Tecnologia; História e Património; Sociedade e
Cidadania; Ambiente e Sustentabilidade e Literacia Digital.
Os docentes inscritos poderão efetuar pesquisa orientada
no diretório, segundo a área temática ou nível de ensino,
consultar as atividades disponíveis e proceder à marcação, inscrevendo o número de alunos e acompanhantes.
Além disso, poderá também ser requerido transporte,
sempre que necessário.
A Câmara Municipal de Oeiras assume os custos inerentes à realização das atividades e aos transportes reservados para o efeito, de forma a garantir a todos os alunos o
acesso às atividades disponíveis.
Para o ano letivo de 2018/2019 o Município tem adjudicada uma bolsa de quilómetros para distribuir por todas
as escolas abrangidas pelo programa.
Em caso de sobrecarga dessa bolsa, a Câmara Municipal optará por distribuir os transportes pelas escolas participantes,
em função da sua utilização e de indicadores socioeconómicos relativos às comunidades em que estão inseridas, mantendo o princípio de igualdade de oportunidades.
Mais informações em www.oeiraseduca.pt. •

Quadro de funcionários
das escolas reforçado
Reconhecendo a importância da integração de novos trabalhadores, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras recebeu, no dia 8 de março, na Escola Gomes Freire de Andrade,
51 novos funcionários (41 Assistentes Operacionais e 10 Assistentes Técnicos de Ação Educativa), para diversas escolas
do Município.
Estas ações de acolhimento pretendem fomentar o desenvolvimento das relações interpessoais como uma mais-valia no
contexto laboral. •
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Avaliação nas escolas
em debate

Município apoia Projeto
ERASMUS+

O Município promoveu, no passado dia 11 de abril, a conferência
‘Avaliar para Aprender e para Incluir: Desafios às Práticas
Pedagógicas’. Dirigido a todos os docentes que lecionam no
concelho, este foi o primeiro de uma série de encontros sobre
Educação dinamizados com o objetivo de proporcionar momentos
de reflexão, contemplando a apresentação de projetos
e a participação de investigadores de referência, permitindo
a divulgação de boas práticas e a partilha de conhecimento. •

O Projeto Erasmus+ Unesco Untold Stories of a Country,
desenvolvido no Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos, teve
a sua primeira mobilidade estratégica de alunos e professores, com
destino à Sicília, no passado mês de fevereiro.
Através das visitas a Siracusa, algumas aldeias no Val di Noto
e a Villa del Casale na Piazza Armerina, os alunos conheceram
o património local Unesco e contactaram com os cidadãos locais,
junto dos quais procuraram saber qual a importância do Património
Unesco nos locais onde habitam, das suas vantagens
e desvantagens para o meio ambiente e para a economia.
Esta visita contou com o apoio logístico da Câmara Municipal
de Oeiras. •

Dia do Município Saudável
Proporcionar à comunidade a realização de rastreios de saúde
gratuitos e informá-la sobre medidas preventivas que contribuam
para a manutenção da sua saúde e bem-estar foram os objetivos do
evento promovido no âmbito da comemoração do Dia do Município
Saudável, no passado dia 6 de abril, no Porto de Recreio de Oeiras.
Recorde-se que a Organização Mundial da Saúde designou os dias
6 e 7 de abril, respetivamente, como Dia Mundial da Atividade
Física e Dia Mundial da Saúde. A Câmara Municipal de Oeiras,
em colaboração com a Oeiras Viva e com diversas entidades que
intervêm no âmbito da saúde, assinalou estas datas promovendo
a terceira edição do Dia do Município Saudável. •

Nova sala de robótica
na Sebastião e Silva
Foi inaugurada, no passado dia 21 de março, uma sala de robótica
na Escola Secundária Sebastião e Silva. Este é um projeto do Clube
de Ciência Viva da escola que tem como objetivo a oferta de robótica
ao 1º Ciclo do Ensino Básico. O Município de Oeiras é o principal
parceiro neste projeto, tendo já apoiado a iniciativa com a aquisição
de robots para os alunos do 1º ciclo e material de robótica para os
alunos do ensino secundário. Esta sala piloto foi a primeira criada
numa escola do município, estando prevista
a criação de muitas outras. •

Prevenir os maus tratos na infância
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oeiras voltou, este ano,
a abraçar a Campanha Nacional para Prevenção dos Maus Tratos na Infância, que
decorre sempre no mês de abril, em todo o país e em diversos países europeus.
Este ano sob o lema ‘Serei o que me deres... que seja Amor’, a CPCJ de Oeiras,
em parceria com a Câmara Municipal e a Divisão Policial, dinamizou um leque de
atividades, transversais a diversas faixas etárias.
A par da colocação de laços azuis um pouco por todo o concelho, destaque para
o encerramento da campanha com a construção de um Laço Humano com 1500
pessoas, no dia 30 de abril, no Estádio Municipal Mário Wilson, em Oeiras.

Oeiras Atual

Com o objetivo de despertar consciências e divulgar os
direitos das crianças pretendeu-se, com esta iniciativa,
tornar visível o interesse comum das entidades (públicas e
privadas), das instituições e da comunidade relativamente
à temática dos maus tratos na infância, consciencializando
para o seu importante papel na prevenção. •
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INVESTIMENTO
1,5 MILHÕES
EUROS

Município de Oeiras e Marinha Portuguesa comparticipam intervenção

Investimento de 1,5 milhões para recuperar
o Aquário Vasco da Gama

O

Município vai apoiar o projeto de recuperação de parte do
Aquário Vasco da Gama, medida que vai implicar um investimento estimado superior a 1,5 milhões de euros, segundo
anunciou o presidente da Câmara durante uma visita ao local no passado mês de março.
De acordo com Isaltino Morais, o investimento deverá ser comparticipado pela autarquia e pela Marinha Portuguesa, entidade responsável pela
gestão do museu.
“Estamos agora a desenvolver projetos de remodelação das instalações,
designadamente dos tanques, em que uma parte será comparticipada
pela Marinha e outra parte será comparticipada pela Câmara Municipal.
Prevejo um investimento que irá ser superior a 1,5 milhões de euros. Os
projetos estão em fase de programa base, irão ser abertos concursos para
execução”, afirmou, na oportunidade, o autarca.
“A ideia é que todas as crianças do concelho possam visitar o Aquário
Vasco da Gama”, disse, sublinhando que essas visitas são fundamentais,
quer do ponto de vista educativo, quer enquanto contributo para desper-

tar nas crianças o espírito científico, “abrindo-lhes também horizontes
para novas vocações”.
Nas palavras de Isaltino Morais, os projetos de remodelação dos tanques
e respetivas salas deverão ser feitos “rapidamente” para que se possa
também aumentar o número de visitantes ao Aquário.
Estas medidas foram anunciadas no âmbito de uma visita ao Aquário
Vasco da Gama realizada pelo presidente da Câmara Municipal de Oeiras
e pelo Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Almirante António Maria Mendes Calado, no contexto do apoio do
Município ao relançamento do Aquário Vasco da Gama.
Recorde-se que o Aquário foi classificado como espaço âncora de atividades em torno da literacia dos oceanos e de questões científicas ligadas ao
mar e à fauna marítima, no contexto do programa Oeiras Educa. Paralelamente foram contratados dois biólogos com experiência na divulgação
de ciência cuja função essencial será conceber e desenvolver atividades
para os alunos do concelho. •

Jovens debatem futuro profissional
Trezentos alunos do concelho marcaram presença na conferência ‘Começar Hoje:
Agarra a tua Oportunidade’ realizada no passado dia 15 de fevereiro no Centro de
Congressos do Taguspark.
A maior conferência jovem do País focou-se em mostrar aos mais novos como podem
começar cedo a preparar o seu futuro profissional, oferecendo aos participantes a

oportunidade de poderem falar com profissionais e
personalidades que podem servir de catalisadores
para o seu percurso.
O evento contou com o apoio da Câmara Municipal
de Oeiras. •
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Oeiras solidária com Moçambique na sequência do ciclone Idai

Fundos angariados vão financiar construção
de 100 casas e uma escola
• Município, com o apoio da farmacêutica TEVA,
vai enviar 12 mil caixas de medicamentos
• Campanha de recolha de bens essenciais já angariou
cerca de uma tonelada de alimentos, vestuário
e produtos de higiene
Os donativos depositados na conta solidária aberta pelo Município de
Oeiras para ajudar Moçambique vão ser aplicados na reconstrução local.
O objetivo da Câmara de Oeiras é angariar fundos suficientes para, em
articulação com o Conselho Municipal da Beira, construir 100 casas –
para as pessoas que ficaram desalojadas – e uma escola.
Recorde-se que foram aprovadas, em reunião de Câmara, duas propostas de apoio financeiro a Moçambique. A primeira foi a contribuição
do Município com dez mil euros, depositados na conta solidária criada
(IBAN: PT50 0036 0002 99100077623 27).
A outra proposta aprovada foi a de atribuição imediata de uma comparticipação financeira à Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras

da Imaculada Conceição, no valor de dez mil euros, com vista à reconstrução das residências da Beira e Manica, dado que o trabalho que realizam nas áreas da saúde e ação social é crucial, sobretudo nesta fase.
Além destes apoios, o Município de Oeiras promoveu ainda uma campanha de angariação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene,
vestuário, lençóis, toalhas e desinfetantes para água. Graças à generosidade dos munícipes cerca de uma tonelada de bens foi entregue nos
diversos pontos de recolha. Destaque também para os colaboradores da
Jansen-Cilag-Johnson&Johnson que recolheram mais de 40 caixas com
vestuário, alimentos e produtos de higiene e limpeza.
A Câmara Municipal de Oeiras agradece também à TEVA, empresa farmacêutica sedeada no concelho, que fez a generosa doação (já autorizada pelo Infarmed) de 12 mil caixas de medicamentos, que serão entregues, pelo Município, às autoridades de saúde moçambicanas.
O Município vai ainda disponibilizar os meios técnicos para realização
de cartografia, através da empresa Municípia E.M. SA, atualmente em
Moçambique a realizar trabalhos de cadastro na Província de Nampula.
O trabalho realizado pela Municípia será uma ferramenta de apoio para
as autoridades da Província da Sofala e da República de Moçambique na
reconstrução dos territórios afetados. •

Oeiras em destaque no Índice das Cidades
Interculturais do Conselho da Europa

C

om 23 bairros habitados por pessoas de diversos grupos étnicos e culturais, Oeiras
desenvolve uma variedade de eventos e atividades interculturais que promovem a interação entre os munícipes daqueles grupos, oriundos de
diferentes zonas do concelho.
Estas conclusões fazem parte do relatório do Índice das
Cidades Interculturais do Conselho da Europa, apresentado no passado dia 21 de março, em que se assinalou,
pela primeira vez, o Dia Municipal para a Interculturalidade de Oeiras.
A este propósito, Francisco Rocha Gonçalves, vice-presidente da Câmara sublinhou que “a interculturalidade é
uma prioridade para este Executivo”, relembrando que
foi Isaltino Morais quem, ainda nos anos 80 do século
passado, permitiu aos mais de 10% de oeirenses que viviam em barracas terem “condições de vida dignas”.
“Hoje, com mais de 5000 casas construídas, podemos
afirmar que mais de metade daqueles fogos foram atribuídos a pessoas naturais de outros países”, disse, reforçando que, “no limite, toda a nossa ação governativa visa
fazer o bem, promovendo a dignidade e o bem-estar dos
nossos munícipes, independentemente da sua origem”.
De assinalar que o Programa Cidades Interculturais é
um programa do Conselho da Europa que tem como
objetivos promover o desenvolvimento e implementação
de políticas de integração de imigrantes, gestão da diversidade e diálogo intercultural, promovendo o intercâmbio de melhores práticas entre as cidades associadas. •
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Município assinalou primeiro Dia Municipal
para a Interculturalidade
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DELIBERAÇÕES DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
N.º 16/2018 DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 6 DE DEZEMBRO
DE 2018
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 124/2018
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO GENERAL LOUREIRO DOS SANTOS, APRESENTADO
POR TODOS OS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPAIS
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou por unanimidade dos presentes,
com trinta e dois votos a favor, sendo
dezassete do Grupo Político Municipal
Isaltino Inovar Oeiras de Volta, quatro
do Partido Socialista, três do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras
Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social
Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular, um do Bloco
de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar um Voto
de Pesar pelo falecimento do General
Loureiro dos Santos, lamentando profundamente a morte do cidadão ilustre,
do militar exemplar e do pensador ímpar e endereça à família, aos amigos e
ao Exército Português as mais sentidas
condolências.
DELIBERAÇÃO N.º 125/2018
RECOMENDAÇÃO - INTÉRPRETE
DE LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA NAS TRANSMISSÕES DAS
SESSÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS, APRESENTADA
PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PAN
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da Recomendação referida em título e deliberou por unanimidade
dos presentes, com trinta e quatro votos a
favor, sendo dezassete do Grupo Político
Municipal Isaltino – Inovar Oeiras de Volta, quatro do Partido Socialista, cinco do
Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais À Frente, três da Coligação
Democrática Unitária, dois do Partido Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular, um do Bloco
de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, recomendar à Câmara Municipal de Oeiras que providencie,
em todas as transmissões das sessões da
Assembleia Municipal, um intérprete de
Língua Gestual Portuguesa.
DELIBERAÇÃO N.º 126/2018
VOTO DE SAUDAÇÃO PELOS 43
ANOS DO 25 DE NOVEMBRO DE
1975, APRESENTADO PELO GRUPO
POLÍTICO MUNICIPAL DO CDS-PP
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou por maioria, com treze votos a
favor, sendo cinco do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta,
cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, dois do
Partido Social Democrata e um do Centro Democrático Social-Partido Popular,
com quatro votos contra, sendo três da
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Coligação Democrática Unitária e um
do Bloco de Esquerda e com dezassete
abstenções, sendo doze do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de
Volta, quatro do Partido Socialista e um
do Partido Pessoas-Animais-Natureza,
aprovar um Voto de Saudação dedicado
a todos aqueles que, em Vinte e Cinco de
Novembro de mil novecentos e setenta e
cinco, colocaram novamente Portugal na
senda da Democracia, da Paz e da Liberdade iniciada a Vinte e Cinco de Abril de
mil novecentos e setenta e quatro. Dar
solene testemunho da nossa gratidão
a todos os que souberam, com notável
aprumo militar e grande coragem moral,
cumprir o seu dever, bem como prestar
comovida homenagem àqueles que tombaram em defesa da liberdade.
DELIBERAÇÃO N.º 127/2018
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO
RELATIVA A CONSTRUÇÃO DE
PASSAGEM SUPERIOR NA ESTAÇÃO DE COMBOIO DA CRUZ QUEBRADA, APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PSD
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da Proposta de Recomendação referida em título, e deliberou por
unanimidade dos presentes, com trinta e
quatro votos a favor, sendo dezassete do
Grupo Político Municipal Isaltino Inovar
Oeiras de Volta, quatro do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal
Independentes Oeiras Mais À Frente, três
da Coligação Democrática Unitária, dois
do Partido Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular,
um do Bloco de Esquerda e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza recomendar à
Câmara Municipal de Oeiras:
a) A avaliação, junto das entidades com
competência pela manutenção da
estação da Cruz Quebrada, de meios
complementares para a contenção da
passagem de peões;
b) A avaliação, junto das entidades com
competência pela manutenção da estação da Cruz Quebrada, da viabilidade
da construção de passagem superior.
DELIBERAÇÃO N.º 128/2018
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO
RELATIVA AO DL 107/2018, APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO
MUNICIPAL DO PSD
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da Proposta de Recomendação referida em título, e deliberou por
maioria, com trinta e um votos a favor,
sendo dezassete do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, cinco do Partido Socialista, cinco do Grupo
Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, dois do Partido Social
Democrata, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza, e com quatro
abstenções, sendo três da Coligação Democrática Unitária e uma do Bloco de Esquerda recomendar à Câmara Municipal
de Oeiras que tome as medidas necessárias para que já a partir de um de janeiro
de dois mil e dezanove seja implementada a transferência de competências neste
domínio, comunicando tal à referida Direção Geral das Autarquias Locais.
DELIBERAÇÃO N.º 129/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 798/18 –

DMAG – IMPOSTO MUNICIPAL
SOBRE IMÓVEIS RESPEITANTE
AO ANO DE 2018 A LIQUIDAR EM
2019
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
setecentos e noventa e oito barra dezoito, a que se refere a deliberação número
quatro da Reunião da Câmara Municipal, realizada em trinta de novembro de
dois mil e dezoito, e deliberou por maioria, com trinta e um votos a favor, sendo
dezassete do Grupo Político Municipal
Isaltino – Inovar Oeiras de Volta, seis do
Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras
Mais À Frente, dois do Partido Social
Democrata e um do Bloco de Esquerda, com cinco votos contra, sendo três
da Coligação Democrática Unitária, um
do Centro Democrático Social-Partido
Popular e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a manutenção
da taxa do Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI) em zero vírgula oito por
cento para prédios rústicos e zero vírgula
trinta e dois por cento para os prédios
urbanos avaliados nos termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis
(CIMI), para o ano de dois mil e dezoito,
a liquidar em dois mil e dezanove:
Majoração em trinta por cento, da taxa
de IMI aplicável aos prédios urbanos degradados, 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 do Decreto-Lei número cento e cinquenta e nove,
de dois mil e seis, de oito de agosto;
Aplicar a dedução fixa 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 artigo
centésimo décimo segundo-A, do Código
do IMI, alterado pela Lei do Orçamento
de Estado, Lei número sete-A, de dois
mil e dezasseis, de trinta de março.
No domínio do apoio à reabilitação urbana, aplicar as seguintes medidas, que
densificam os conceitos do Estatuto dos
Benefícios Fiscais:
a) Para efeitos do reconhecimento e da
emissão da certificação urbanística
referida no artigo quadragésimo quinto, do Estatuto dos Benefícios Fiscais,
o Município considera que o volume
de obras a realizar pelos proprietários
não pode ser inferior a vinte por cento
do valor tributável do prédio, uma vez
que se encontra apurado pela Comissão de Avaliações, que a conservação
ordinária dos imóveis obriga a dispêndios de cerca de dois vírgula cinco
por cento do valor tributável, por ano,
sendo por conseguinte da responsabilidade direta dos proprietários, nos
termos do artigo octogésimo nono do
Regime Jurídico de Urbanização e
Edificação (RJUE). A determinação
efetiva do número de anos de isenção
de IMI, variará conforme indicado no
anexo primeiro. As isenções de IMI e
Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) nestes termos, serão comunicadas à Autoridade Tributária no final das obras
e depois de verificada a sua conclusão

e reunidos os restantes requisitos estipulados naquele preceito.
b) Nos termos dos números sete e oito,
do artigo septuagésimo primeiro, do
Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)
conjugado com os números vinte,
vinte e um e vinte e dois do mesmo
artigo e diploma conceder isenções
de IMT e IMI conforme consta do
anexo primeiro, a prédios, que se
localizem em Áreas de Reabilitação
Urbana (ARU), ou que estejam arrendados nos termos do artigo vigésimo sétimo, do Novo Regime do
Arrendamento Urbano (NRAU) e que
cumulativamente venham a ser reabilitados até trinta e um de dezembro
de dois mil e vinte.
c) 
Isentar taxas relativas a concessão
de licenças de obras e de utilização
de imóveis concedidas no âmbito do
processo de reabilitação de imóveis, a
aferir em simultâneo com os pedidos
efetuados nos termos das alíneas a)
e b), conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 130/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 799/18 –
DMAG – LANÇAMENTO DE DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2018
A SER COBRADA EM 2019
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número setecentos e noventa e nove barra dezoito, a
que se refere a deliberação número cinco
da Reunião da Câmara Municipal, realizada em trinta de novembro de dois mil e
dezoito e deliberou por maioria, com trinta votos a favor, sendo dezassete do Grupo Político Municipal Isaltino – Inovar
Oeiras de Volta, um do Partido Socialista,
cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, três da
Coligação Democrática Unitária, dois do
Partido Social Democrata, um do Bloco
de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, e com seis abstenções, sendo cinco do Partido Socialista e
uma do Centro Democrático Social-Partido Popular aprovar:
a) Manutenção de uma Derrama, em um
vírgula quatro por cento, sobre o lucro
tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas (IRC) gerado no Município
de Oeiras, no ano de dois mil e dezoito, para os sujeitos passivos com um
volume de negócios superior a cento e
cinquenta mil euros.
b) Isenção da derrama para os sujeitos
passivos com um volume de negócios
que não ultrapasse os cento e cinquenta mil euros, conforme proposto pelo
Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 131/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 800/18 –
DMAG – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES PARA 2019
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
oitocentos barra dezoito, a que se refere
a deliberação número seis da Reunião
da Câmara Municipal, realizada em trinta de novembro de dois mil e dezoito, e
deliberou por maioria, com vinte e cinco
votos a favor, sendo dezassete do Grupo
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Político Municipal Isaltino – Inovar Oeiras de Volta, um do Partido Socialista,
cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente e dois
do Partido Social Democrata, e com onze
votos contra, sendo cinco do Partido Socialista, três da Coligação Democrática
Unitária, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a manutenção
da taxa de quatro vírgula oito por cento
na participação do Município de Oeiras
no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no Concelho de
Oeiras, aplicada aos rendimentos de dois
mil e dezoito, calculada sobre a respetiva
coleta líquida das deduções previstas no
número um, do artigo septuagésimo oitavo, do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS),
configurando receita municipal em dois
mil e vinte, conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município traduzido
naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 132/2018
PROPOSTA CMO N.º 801/18 –
DMAG – TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número oitocentos e um barra dezoito, a que
se refere a deliberação número sete da
reunião da Câmara Municipal, realizada
em trinta de novembro de dois mil e dezoito, e deliberou por maioria, com vinte
e sete votos a favor, sendo dezassete do
Grupo Político Municipal Isaltino – Inovar Oeiras de Volta, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras
Mais À Frente, dois do Partido Social
Democrata, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, e com nove abstenções,
sendo seis do Partido Socialista e três da
Coligação Democrática Unitária, fixar
a Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), para o ano de dois mil e
dezanove, 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 133/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 747/18 –
DMOTOA/DHRU/DRU – OBRA 126/
DHRU/DPRH/16 - “HABITAÇÃO
JOVEM – RUA DAS PEDREIRAS,
Nº 4, – EM LEIÃO, PORTO SALVO” – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
GRACIOSA E REPROGRAMAÇÃO
FINANCEIRA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
setecentos e quarenta e sete barra dezoito, a que se refere a deliberação número
trinta e quatro da Reunião da Câmara
Municipal, realizada em sete de novembro de dois mil e dezoito e deliberou por
unanimidade dos presentes, com trinta e
quatro votos a favor, sendo dezassete do
Grupo Político Municipal Isaltino Inovar
Oeiras de Volta, quatro do Partido Socia-

lista, cinco do Grupo Político Municipal
Independentes Oeiras Mais À Frente,
três da Coligação Democrática Unitária,
dois do Partido Social Democrata, um
do Centro Democrático Social-Partido
Popular, um do Bloco de Esquerda e um
do Partido Pessoas-Animais-Natureza,
aprovar a adequação dos montantes em
sede de cabimentação, de acordo com o
cronograma financeiro da obra “cento e
vinte seis/DHRU/DPRH/dois mil e dezasseis – Habitação Jovem – Rua das Pedreiras, número quatro – Leião, Porto Salvo”,
substituindo-se a programação financeira
anteriormente aprovada através da proposta de deliberação de Câmara número
setecentos e vinte e oito, de dois mil e
dezasseis, de vinte e oito de setembro e
patente nas Grandes Opções do Plano –
GOP dois mil e dezasseis, na Assembleia
Municipal a vinte e quatro de outubro de
dois mil e dezasseis, pela seguinte.
Dois mil e dezoito – Descabimento da
verba de oitenta e três mil oitocentos e
quarenta e sete euros e trinta e três cêntimos, com IVA incluído;
Dois mil e dezanove – Cabimento da
verba de oitenta e três mil oitocentos
e quarenta e sete euros e trinta e três
cêntimos, com IVA incluído, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 134/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 791/18 – DP
– CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
COMODATO COM O CLUBE DESPORTIVO JUVENTUDE UNIÃO DE
VILA FRIA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
setecentos e noventa e um barra dezoito, a que se refere a deliberação número
quarenta e oito da Reunião da Câmara
Municipal, realizada em vinte de novembro de dois mil e dezoito e deliberou por
unanimidade dos presentes, com trinta
e dois votos a favor, sendo catorze do
Grupo Político Municipal Isaltino Inovar
Oeiras de Volta, cinco do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal
Independentes Oeiras Mais À Frente,
três da Coligação Democrática Unitária,
dois do Partido Social Democrata, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular, um do Bloco de Esquerda e um do
Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a celebração de Contrato de Comodato com o Clube Desportivo Juventude
União de Vila Fria, relativa a parte do
prédio rústico sito em Vila Fria, descrito
na Conservatória do Registo Predial sob
o número três mil cento e trinta e dois,
da Freguesia de Oeiras e São Julião da
Barra e ao qual corresponde o artigo matricial cento e cinquenta e oito, da Freguesia de Porto Salvo , conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município,
traduzido naquela deliberação.
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º
17/2018 DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO
DE 2018
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 135/2018
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR JOSÉ GO-

MES DOS SANTOS, APRESENTADO ORALMENTE NA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou por unanimidade dos presentes,
com trinta e dois votos a favor, sendo
dezassete do Grupo Político Municipal
Isaltino Inovar Oeiras de Volta, cinco do
Partido Socialista, quatro do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras
Mais À Frente, um da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social
Democrata, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar um Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor José Gomes dos Santos endereçando à família as
mais sentidas condolências.
SESSÃO ORDINÁRIA N.º 5/2018
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE OEIRAS
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO
DE 2018
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 136/2018
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE 4 PROFISSIONAIS EM
DESPENHAMENTO DE HELICÓPTERO DO INEM, EM VALONGO,
APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO IN-OV
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou por unanimidade dos presentes,
com trinta e dois votos a favor, sendo
catorze do Grupo Político Municipal
Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis do
Partido Socialista, quatro do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras
Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social
Democrata, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar um Voto de
Pesar pelo falecimento dos quatro profissionais vítimas de despenhamento de
helicóptero do INEM e manifestar o seu
profundo reconhecimento àqueles profissionais pela dedicação a uma causa
suprema, a salvação de vidas humanas.
DELIBERAÇÃO N.º 137/2018
RECOMENDAÇÃO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS
E ADMINISTRATIVAS DAS NOSSAS FREGUESIAS, APRESENTADA
PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DA CDU
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da Recomendação
referida em título, a qual foi rejeitada por
maioria, com vinte e sete votos contra,
sendo dezanove do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta,
cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, dois do
Partido Social Democrata e um do Centro Democrático Social-Partido Popular,
com nove votos a favor, sendo cinco do
Partido Socialista, três da Coligação Democrática Unitária e um do Bloco de
Esquerda e com duas abstenções, sendo
uma do Partido Socialista e uma do Partido Pessoas-Animais-Natureza.
DELIBERAÇÃO N.º 138/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 802/18 –
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DMAG/DFP/DPOC – PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO,
GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE
2019/2022 E ORÇAMENTO MUNICIPAL, MAPA E ORÇAMENTO DE
PESSOAL PARA 2019
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
oitocentos e dois barra dezoito, a que se
referem as deliberações números oito e
dois das Reuniões da Câmara Municipal
realizadas, respetivamente, em trinta de
novembro e seis de dezembro de dois mil
e dezoito e deliberou por maioria, com
vinte e cinco votos a favor, sendo dezoito do Grupo Político Municipal Isaltino
– Inovar Oeiras de Volta, um do Partido
Socialista, três do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente,
dois do Partido Social Democrata e um do
Partido Pessoas-Animais-Natureza, com
nove votos contra, sendo cinco do Partido
Socialista, três da Coligação Democrática Unitária e um do Bloco de Esquerda
e com uma abstenção do Centro Democrático Social-Partido Popular, aprovar o
Plano de Desenvolvimento Estratégico;
As Grandes Opções do Plano para o ano
dois mil e dezanove a dois mil e vinte e
dois (e seguintes), que incluem segundo
a natureza da despesa, o Plano Plurianual de Investimentos e o Plano de Atividades Mais Relevantes;
O Orçamento da Receita e Orçamento
da Despesa;
O Mapa e Orçamento de Pessoal para dois
mil e dezanove, nos termos e condições
propostos pelo Órgão Executivo do Município, traduzidos naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 139/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 796/18 – SIMAS – ORÇAMENTO E GRANDES
OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO
DE 2019
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
setecentos e noventa e seis barra dezoito, a que se refere a deliberação número
dois da Reunião da Câmara Municipal
realizada em trinta de novembro de dois
mil e dezoito e deliberou por maioria,
com vinte e sete votos a favor, sendo dezoito do Grupo Político Municipal Isaltino – Inovar Oeiras de Volta, quatro do
Partido Socialista, dois do Grupo Político
Municipal Independentes Oeiras Mais À
Frente, um do Partido Social Democrata,
um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, e com um voto contra
um do Bloco de Esquerda, aprovar o
Orçamento e Grandes Opções do Plano
para o ano de dois mil e dezanove dos
SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora, bem como autorizar previamente a
assunção de compromissos plurianuais a
iniciar em dois mil e dezanove, nos termos e condições propostos pelo Órgão
Executivo do Município, traduzidos naquela deliberação.
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
N.º 1/2019 DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 15 DE JANEIRO
DE 2019
DELIBERAÇÃO N.º 1/2019
VOTO DE PESAR PELO FALECI-
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MENTO DE CATALINA PESTANA,
APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO BE
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou por unanimidade dos presentes,
com trinta e cinco votos a favor, sendo
dezanove do Grupo Político Municipal
Isaltino Inovar Oeiras de Volta, cinco
do Partido Socialista, três do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras
Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social
Democrata, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar um voto de
pesar, apresentado pelo Grupo Político
Municipal do Bloco de Esquerda, manifestando a sua profunda consternação pelo falecimento da cidadã exemplarmente empenhada que foi Catalina
Pestana e exprimir aos seus familiares e
amigos o seu sentido pesar, fazendo um
minuto de silêncio em sua homenagem,
mais deliberou a publicação deste voto
de pesar num jornal de âmbito nacional.
DELIBERAÇÃO N.º 2/2019
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE NOEL DIAS CARVALHO, APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PS
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou por unanimidade dos presentes,
com trinta e quatro votos a favor, sendo dezoito do Grupo Político Municipal
Isaltino Inovar Oeiras de Volta, cinco do
Partido Socialista, três do Grupo Político
Municipal Independentes Oeiras Mais
À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social Democrata, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar um voto de
pesar, apresentado pelo Grupo Político
Municipal do Partido Socialista, pelo
falecimento do cidadão Noel Carvalho
endereçando à sua família os seus votos
de condolências.
DELIBERAÇÃO N.º 3/2019
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE ANTÓNIO FONSECA
FERREIRA, APRESENTADO PELO
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO
PSD
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou por unanimidade dos presentes,
com trinta e quatro votos a favor, sendo dezoito do Grupo Político Municipal
Isaltino Inovar Oeiras de Volta, cinco do
Partido Socialista, três do Grupo Político
Municipal Independentes Oeiras Mais
À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social Democrata, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar um voto de
pesar, apresentado pelo Grupo Político
Municipal do Partido Social Democrata, pelo falecimento de António Fonseca
Ferreira, dando conhecimento deste à
sua Excelentíssima Família.
DELIBERAÇÃO N.º 4/2019
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO –
PELA TRANSMISSÃO ONLINE DAS
REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL E DAS ASSEMBLEIAS DE FRE-

Oeiras Atual · Suplemento

Deliberações e Regulamentos
GUESIA DO CONCELHO DE OEIRAS, APRESENTADA PELO GRUPO
POLÍTICO MUNICIPAL DO PS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da Proposta de Recomendação referida em título, a qual foi
rejeitada por maioria, com vinte e sete
votos contra, sendo dezanove do Grupo
Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras
de Volta, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente,
dois do Partido Social Democrata e um
do Centro Democrático Social-Partido
Popular, com nove votos a favor, sendo
cinco do Partido Socialista, dois da Coligação Democrática Unitária, um do
Bloco de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza.
DELIBERAÇÃO N.º 5/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 820/18 –
DMOTOA/DHRU/DRU
–
APROVAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL E
ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO
PÚBLICO PARA A EMPREITADA “
22/DPE/17 -HABITAÇÃO JOVEM –
QUARTEIRÃO DO LARGO DA BOAVISTA – OEIRAS” – CENTRO HISTÓRICO DE OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
oitocentos e vinte barra dezoito, a que se
refere a deliberação número trinta e três
da Reunião da Câmara Municipal, realizada em onze de dezembro de dois mil
e dezoito e deliberou por unanimidade
dos presentes, com trinta e quatro votos
a favor, sendo quinze do Grupo Político
Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista, cinco do
Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais À Frente, três da Coligação
Democrática Unitária, dois do Partido
Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular, um do
Bloco de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a adequação dos 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 oitocentos e
treze, de dois mil e dezassete, de doze de
dezembro e patente nas Grandes Opções
do Plano – GOP dois mil e dezoito, na
Assembleia Municipal a vinte e um de
dezembro de dois mil e dezassete, pela
seguinte.
Dois mil e dezoito, sem movimentação
financeira.
Dois mil e dezanove, cento e setenta e
sete mil oitocentos e setenta e quatro
euros e oitenta cêntimos, com IVA incluído;
Dois mil e vinte, o montante restante do
valor de adjudicação de quatrocentos e
setenta e nove mil vinte e dois euros e
vinte e um cêntimos, com IVA incluído,
conforme proposto pelo Órgão Executivo
do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 6/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 909/18 –
DMOTOA/DPGU/DMT – APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
DOS MUNICÍPIOS, ENQUANTO
AUTORIDADES DE TRANSPORTES

COMPETENTES
RELATIVAMENTE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
PASSAGEIROS, NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
novecentos e nove barra dezoito, a que
se refere a deliberação número cento e
vinte e um da Reunião da Câmara Municipal realizada em onze de dezembro
de dois mil e dezoito e deliberou por
unanimidade, com trinta e oito votos a
favor, sendo dezanove do Grupo Político
Municipal Isaltino – Inovar Oeiras de
Volta, seis do Partido Socialista, cinco
do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, três da
Coligação Democrática Unitária, dois do
Partido Social Democrata, um do Centro
Democrático Social-Partido Popular, um
do Bloco de Esquerda, e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a celebração entre o Município de Oeiras e
a Área Metropolitana de Lisboa, de Contrato Interadministrativo de Delegação
de Competências relativamente aos serviços públicos de transporte rodoviário
de passageiros, conforme proposto pelo
Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 7/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 823/18
– DMOTOA/DPGU/DMT – COFINANCIAMENTO DO SISTEMA DE
TRANSPORTES – COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
oitocentos e vinte e três barra dezoito,
a que se refere a deliberação número
trinta e seis da Reunião da Câmara Municipal realizada em onze de dezembro
de dois mil e dezoito e deliberou por
unanimidade, com trinta e oito votos a
favor, sendo dezanove do Grupo Político
Municipal Isaltino – Inovar Oeiras de
Volta, seis do Partido Socialista, cinco do
Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais À Frente, três da Coligação
Democrática Unitária, dois do Partido
Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular, um do
Bloco de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, tomar conhecimento do valor de um milhão seiscentos
e cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e dois euros, estimado para o ano
de dois mil e dezanove, para a comparticipação do Município de Oeiras para o
Cofinanciamento do Sistema de Transportes, valor conforme tabela constituída
como anexo segundo à proposta número
cento e sessenta e três/CEML/dois mil e
dezoito, aprovada por unanimidade, pelo
Conselho Metropolitano de Lisboa, em
reunião de dezassete de outubro e publicitada pelo Edital número vinte e nove/
CML/dois mil e dezoito;
Do valor anual de dois milhões setenta
mil e quatrocentos e setenta e oito euros,
estimado para os anos de dois mil e vinte
a dois mil e vinte e sete, inclusive, para
a comparticipação do Município para o
Cofinanciamento do Sistema de Transportes, valor conforme tabela constituída
como anexo primeiro à proposta número
cento e sessenta e três/CEML/dois mil
e dezoito, aprovada, por unanimidade,
pelo Conselho Metropolitano de Lisboa,

em reunião de dezassete de outubro e
publicitada pelo Edital número vinte e
nove/CML/dois mil e dezoito, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 8/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 882/18 –
DMEDSC/DDS/DCS – ACERTOS
RELATIVOS AO PROCESSO DE
COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
ÀS JUNTAS DE FREGUESIA DAS
UNIÕES DE FREGUESIA E FREGUESIAS PARA FUNCIONAMENTO
DOS ESTABELECIMENTOS DE INFÂNCIA – 3.º TRIMESTRE DE 2018
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
oitocentos e oitenta e dois barra dezoito, a que se refere a deliberação número
noventa e cinco da Reunião da Câmara
Municipal, realizada em onze de dezembro de dois mil e dezoito e deliberou por
unanimidade dos presentes, com trinta
e seis votos a favor, sendo dezoito do
Grupo Político Municipal Isaltino Inovar
Oeiras de Volta, cinco do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal
Independentes Oeiras Mais À Frente,
três da Coligação Democrática Unitária,
dois do Partido Social Democrata, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular, um do Bloco de Esquerda e um do
Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar que entre o valor global transferido
para as Juntas de Freguesia das Uniões
de Freguesia e Freguesia para o terceiro
trimestre de dois mil e dezoito – cento e
vinte mil setecentos e cinquenta euros –
e o valor do encargo real a suportar pelo
Município – cento e seis mil setecentos
e trinta e nove euros e vinte e sete cêntimos – se regista um diferencial, a favor da CMO, de catorze mil dez euros e
setenta e três cêntimos, dos acertos do
terceiro trimestre de dois mil e dezoito,
resulta que as Uniões/Junta de Freguesia
deverão repor, junto do Município, os seguintes valores:
Juntas de Freguesia das Uniões de Freguesia e Freguesias – Valor:
Junta de Freguesia da União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo – cinco mil oitenta e oito
euros e dezoito cêntimos.
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas – três mil
seiscentos e quarenta e cinco euros e
cinquenta e nove cêntimos.
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias – mil setecentos
e sessenta e sete euros e dois cêntimos.
Junta de Freguesia de Porto Salvo – três
mil quinhentos e nove euros e noventa
e quatro cêntimos, conforme proposto
pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 9/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 910/18 –
DMOTOA/DOM/UPG – APROVAÇÃO
DE MINUTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA ARIBUIÇÃO DA CONCESSÃO
DESTINADA AO EXERCÍCIO, EM
EXCLUSIVO, DA ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO DA REDE MUNICIPAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE EM BAIXA TENSÃO

Deliberações e Regulamentos
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
novecentos e dez barra dezoito, a que se
refere a deliberação número cento e vinte
e dois da Reunião da Câmara Municipal
realizada em onze de dezembro de dois
mil e dezoito e deliberou por unanimidade dos presentes, com trinta e quatro
votos a favor, sendo dezasseis do Grupo
Político Municipal Isaltino – Inovar Oeiras de Volta, cinco do Partido Socialista,
cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, três da
Coligação Democrática Unitária, dois do
Partido Social Democrata, um do Centro
Democrático Social-Partido Popular, um
do Bloco de Esquerda e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a celebração entre o Município de Oeiras e a
Área Metropolitana de Lisboa de Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências no âmbito da atribuição
da concessão destinada ao exercício, em
exclusivo, da atividade de exploração da
rede municipal de distribuição de eletricidade em baixa tensão, conforme proposto
pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 10/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 898/18 –
DMAG/DFP/DP – ALIENAÇÃO EM
HASTA PÚBLICA DE UM LOTE DE
TERRENO SITO NO ESPARGAL,
EM OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
oitocentos e noventa e oito barra dezoito, a que se refere a deliberação número
dezasseis da Reunião da Câmara Municipal realizada em dezassete de dezembro de dois mil e dezoito e deliberou por
maioria, com vinte e três votos a favor,
sendo dezassete do Grupo Político Municipal Isaltino – Inovar Oeiras de Volta, quatro do Grupo Político Municipal
Independentes Oeiras Mais À Frente e
dois do Partido Social Democrata, com
dez votos contra, sendo cinco do Partido
Socialista, dois da Coligação Democrática Unitária, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, autorizar, pois a base de
licitação é superior a mil vezes a Retribuição Mensal Mínima garantida, a realização da hasta pública do bem imóvel,
com vinte e um mil seiscentos e setenta
e seis vírgula duzentos e cinquenta e
dois metros quadrados, correspondente
à ficha quatro mil seiscentos e trinta,
da Freguesia de Paço de Arcos e artigo
matricial urbano cinco mil e setenta e
sete, sito na Rua do Espargal, em Oeiras, União das Freguesias de Oeiras e
São Julião da Barra, Paço de Arcos e
Caxias, cuja base de licitação será de
dez milhões de euros que se destinam a
construção, conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido
naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 11/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 915/18 –
DMAG/DFP/DP – ALIENAÇÃO EM
HASTA PÚBLICA DE SEIS LOTES
DE TERRENO SITOS EM MIRAFLORES/ALGÉS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
novecentos e quinze barra dezoito, a que

se refere a deliberação número dezanove
da Reunião da Câmara Municipal realizada em dezassete de dezembro de dois
mil e dezoito e deliberou por maioria,
com vinte e três votos a favor, sendo dezassete do Grupo Político Municipal Isaltino – Inovar Oeiras de Volta, quatro do
Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais À Frente e dois do Partido
Social Democrata, com nove votos contra, sendo cinco do Partido Socialista,
dois da Coligação Democrática Unitária,
um do Bloco de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza e com
uma abstenção do Centro Democrático
Social-Partido Popular, autorizar, pois a
base de licitação é superior a mil vezes a
Retribuição Mensal Mínima garantida, a
realização da hasta pública do bem imóvel, imóveis correspondentes às fichas
setecentos e noventa e oito, setecentos
e noventa e nove, oitocentos, oitocentos
e um, oitocentos e dois e oitocentos e
três, da Freguesia de Algés e artigos matriciais urbanos três mil oitocentos e setenta, três mil oitocentos e setenta e um,
três mil oitocentos e setenta e dois, três
mil oitocentos e setenta e três, três mil
oitocentos e setenta e quatro e três mil
oitocentos e setenta e cinco, da União
das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha
e Cruz Quebrada/Dafundo, em Miraflores/Algés, cuja base de licitação será de
catorze milhões de euros, conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
N.º 2/2019 DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 29 DE JANEIRO
DE 2019
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 12/2019
PROPOSTA – DIA INTERNACIONAL EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS
DO HOLOCAUSTO, APRESENTADA
PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PAN
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta referida
em título, e deliberou por unanimidade
dos presentes, com trinta e três votos a
favor, sendo dezoito do Grupo Político
Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, quatro do Partido Socialista, três do
Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais À Frente, três da Coligação
Democrática Unitária, dois do Partido
Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular, um
do Bloco de Esquerda e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza, guardar um
minuto de silêncio em memória de todas
as vítimas do Holocausto.
DELIBERAÇÃO N.º 13/2019
VOTO DE LOUVOR - AOS CUIDADORES DE ANIMAIS DE OEIRAS,
APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PAN
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento do Voto de Louvor
referido em título, e deliberou por unanimidade dos presentes, com trinta e
quatro votos a favor, sendo dezoito do
Grupo Político Municipal Isaltino Inovar
Oeiras de Volta, cinco do Partido Socialista, três do Grupo Político Municipal

Independentes Oeiras Mais À Frente,
três da Coligação Democrática Unitária,
dois do Partido Social Democrata, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular, um do Bloco de Esquerda e um do
Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar um Voto de Louvor manifestando um
enorme orgulho e admiração por todas
as pessoas que, não raras vezes, abdicam
da sua vida pessoal em prol do bem-estar
dos animais de Oeiras.
DELIBERAÇÃO N.º 14/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 891/18
– DAGF/DP – ALTERAÇÃO AO
CONTRATO DE COMODATO N.º
93/2017, CELEBRADO COM A JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE
FREGUESIAS DE CARNAXIDE E
QUEIJAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
oitocentos e noventa e um barra dezoito, a que se refere a deliberação número cento e três da Reunião da Câmara
Municipal, realizada em onze de dezembro de dois mil e dezoito e deliberou por
unanimidade dos presentes, com trinta
e sete votos a favor, sendo dezanove do
Grupo Político Municipal Isaltino Inovar
Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal
Independentes Oeiras Mais À Frente,
dois da Coligação Democrática Unitária,
dois do Partido Social Democrata, um
do Centro Democrático Social-Partido
Popular, um do Bloco de Esquerda e um
do Partido Pessoas-Animais-Natureza,
aprovar a alteração do número um, da
cláusula segunda, do Contrato de Comodato número noventa e três, de dois mil
e dezassete, de vinte e sete de abril, nos
termos e condições propostos pelo Órgão
Executivo do Município, traduzidos naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 15/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 808/18 –
GCAJ – AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO, SITO EM LINDA-A-VELHA,
GAVETO DA AVENIDA DUQUE DE
LOULÉ COM A RUA MANUEL DA
SILVA GAIO, DENOMINADO LOTE
100
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
oitocentos e oito barra dezoito, a que se
refere a deliberação número quatro da
Reunião da Câmara Municipal realizada
em dezassete de dezembro de dois mil e
dezoito e deliberou por unanimidade dos
presentes, com trinta e seis votos a favor,
sendo dezoito do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis
do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras
Mais À Frente, dois da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social
Democrata, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a aquisição à
Caixa Económica Montepio Geral, o
prédio urbano com uma área de vinte
e três mil seiscentos e sessenta metros
quadrados, denominado lote cem, sito
em Linda-a-Velha, Gaveto da Avenida
Duque de Loulé com a Rua Manuel da
Silva Gaio, descrito na segunda Conservatória do Registo Predial de Oeiras, sob
o número cinco mil oitocentos e oitenta
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e dois, de cinco de setembro de mil novecentos e noventa e sete, da Freguesia
de Carnaxide e inscrito na matriz predial
urbana com o artigo três mil e oitenta e
dois, na União das Freguesias de Algés,
Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, pelo valor de novecentos e cinquenta
mil euros, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 16/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 846/18 –
GCAJ – REGULAMENTO MUNICIPAL DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS
NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
oitocentos e quarenta e seis barra dezoito, a que se refere a deliberação número
nove da Reunião da Câmara Municipal,
realizada em dezassete de dezembro de
dois mil e dezoito e deliberou por unanimidade, com trinta e oito votos a favor,
sendo dezanove do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis
do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras
Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social
Democrata, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar o Regulamento
Municipal de Auxílios Económicos no
âmbito da Ação Social Escolar com a seguinte alteração ao mesmo:
O Número Um, do Artigo Décimo Quarto, do Capítulo Segundo passe a ter a seguinte redação:“ 1- Nos casos de guarda
partilhada, será assegurado o transporte
escolar do aluno para a residência do
progenitor, residente no Concelho, desde que seja exibida a prova de guarda
partilhada.”
DELIBERAÇÃO N.º 17/2019
ADMISSÃO DO REQUERIMENTO
VERBAL, APRESENTADO PELO
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO
PS, PARA RETIRADA DAS PROPOSTAS CMO N.º S 896 E 897/18 DA
ORDEM DE TRABALHOS
A Assembleia Municipal de Oeiras rejeitou por maioria, com vinte e três votos
contra, sendo dezoito do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de
Volta, um do Partido Socialista, três do
Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras
Mais À Frente e um do Partido Social
Democrata, e com onze votos a favor,
sendo cinco do Partido Socialista, três
da Coligação Democrática Unitária, um
do Centro Democrático Social-Partido
Popular, um do Bloco de Esquerda e um
do Partido Pessoas-Animais-Natureza, a
admissibilidade do requerimento verbal
referido em título.
DELIBERAÇÃO N.º18/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 896/18
– DMAG/DFP/DP – CONCURSO
PÚBLICO PARA CONCESSÃO DA
EXPLORAÇÃO DE PARTE DELIMITADA DO EDÍFICIO DO MERCADO
DE OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
oitocentos e noventa e seis barra dezoito,
a que se refere a deliberação número ca-

Março | Abril 2019

6

torze da Reunião da Câmara Municipal
realizada em dezassete de dezembro de
dois mil e dezoito e deliberou por maioria, com vinte e dois votos a favor, sendo dezoito do Grupo Político Municipal
Isaltino Inovar Oeiras de Volta, três do
Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais À Frente e do Partido Social
Democrata, com onze votos contra, sendo cinco do Partido Socialista, três da
Coligação Democrática Unitária, um
do Centro Democrático Social-Partido
Popular, um do Bloco de Esquerda e um
do Partido Pessoas-Animais-Natureza, e
com uma abstenção do Partido Socialista, autorizar a adoção de um procedimento por concurso público, destinado
à concessão de exploração de parte delimitada do edifício do Mercado de Oeiras,
nos termos e condições propostos pelo
Órgão Executivo do Município, traduzidos naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 19/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 897/18
– DMAG/DFP/DP – CONCURSO
PÚBLICO PARA CONCESSÃO DA
EXPLORAÇÃO DE PARTE DELIMITADA DO EDÍFICIO DO MERCADO
DE LINDA-A-VELHA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número oitocentos e noventa e sete barra dezoito,
a que se refere a deliberação número
quinze da Reunião da Câmara Municipal
realizada em dezassete de dezembro de
dois mil e dezoito e deliberou por maioria, com vinte e dois votos a favor, sendo
dezoito do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, três do Grupo
Político Municipal Independentes Oeiras
Mais À Frente e um do Partido Social Democrata, com onze votos contra, sendo
cinco do Partido Socialista, três da Coligação Democrática Unitária, um do Centro Democrático Social-Partido Popular,
um do Bloco de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, e com
uma abstenção do Partido Socialista, autorizar a adoção de um procedimento por
concurso público, destinado à concessão
de exploração de parte delimitada do edifício do Mercado de Linda-a-Velha, nos
termos e condições propostos pelo Órgão
Executivo do Município, traduzidos naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 20/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 899/18 –
DMAG/DFP/DP – DESAFETAÇÃO
DE DUAS PARCELAS DE TERRENO
DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O
DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS, SITAS EM LINDA-A-VELHA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
oitocentos e noventa e nove barra dezoito, a que se refere a deliberação número
dezassete da Reunião da Câmara Municipal realizada em dezassete de dezembro de dois mil e dezoito e deliberou por
unanimidade dos presentes, com vinte
e nove votos a favor, sendo catorze do
Grupo Político Municipal Isaltino Inovar
Oeiras de Volta, cinco do Partido Socialista, três do Grupo Político Municipal
Independentes Oeiras Mais À Frente,
três da Coligação Democrática Unitária,
um do Partido Social Democrata, um do
Centro Democrático Social-Partido Po-
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pular, um do Bloco de Esquerda e um do
Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a desafetação de duas parcelas de
terreno com a área total de oitenta e sete
vírgula dez metros quadrados, do domínio público para o privado:
Parcela A, com a área de quarenta e
sete vírgula noventa metros quadrados,
confrontando a norte com condomínio
da Quinta dos Aciprestes, a sul com
prédio número quatro, da Rua António
Feliciano Castilho, em Linda-a-Velha, a
nascente com parcela B e a poente com
garagens e logradouro do prédio número
seis;
Parcela B, com a área de trinta e nove
vírgula vinte metros quadrados, confrontando a norte com condomínio da Quinta dos Aciprestes, a sul com prédio número quatro, da Rua António Feliciano
Castilho, em Linda-a-Velha, a nascente
com logradouro do prédio número dois
e a poente com parcela A, conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 21/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 1/19 – SIMAS
– TARIFÁRIO DOS SIMAS PARA
2019
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número um barra dezanove, a que se refere a
deliberação número catorze da Reunião
da Câmara Municipal realizada em nove
de janeiro de dois mil e dezanove e deliberou por maioria, com dezanove votos
a favor, sendo quinze do Grupo Político
Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, três do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente e um
do Partido Social Democrata, com seis
votos contra, sendo um do Grupo Político
Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta,
dois da Coligação Democrática Unitária,
um do Bloco de Esquerda, um do Centro
Democrático Social-Partido Popular e um
do Partido Pessoas-Animais-Natureza e
com seis abstenções do Partido Socialista,
aprovar o Tarifário dos SIMAS para dois
mil e dezanove, conforme proposto pelo
Órgão Executivo do Município, traduzido
naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 22/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 5/19 – DMAG/
DFP/DPOC – IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS RESPEITANTE AO ANO DE 2018 A LIQUIDAR EM 2019 – RETIFICAÇÃO DA
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º
798/18
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
cinco barra dezanove, a que se refere a
deliberação número dezoito da Reunião
da Câmara Municipal realizada em nove
de janeiro de dois mil e dezanove e deliberou por maioria, com vinte e oito votos
a favor, sendo dezasseis do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de
Volta, seis do Partido Socialista, três do
Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, um do Partido
Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do
Partido Pessoas-Animais-Natureza, com
três abstenções, sendo duas da Coligação
Democrática Unitária e uma do Bloco de
Esquerda, aprovar a proposta de retificação do Código do Imposto Municipal so-

bre Imóveis, dando a seguinte redação ao
ponto quatro da proposta de deliberação
número setecentos e noventa e oito, de
dois mil e dezoito:
No domínio do apoio à reabilitação urbana, aplicar as seguintes medidas, que
densificam os conceitos do Estatuto dos
Benefícios Fiscais:
– Para efeitos do reconhecimento da intervenção de reabilitação referida no
artigo quadragésimo quinto, do Estatuto dos Benefícios Fiscais, o Município
considera que o volume de obras a realizar pelos proprietários não pode ser
inferior a vinte por cento do valor tributável do prédio, uma vez que se encontra apurado pela Comissão de Avaliações, que a conservação ordinária
dos imóveis obriga a dispêndios de
cerca de dois vírgula cinco por cento do valor tributável, por ano, sendo
por conseguinte da responsabilidade
direta dos proprietários, nos termos
do artigo octogésimo nono, do Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação.
– Nos termos das alíneas a), b) e c), do
número dois, do artigo quadragésimo
quinto, do Estatuto dos Benefícios Fiscais conceder isenção de IMI e IMT a
prédios urbanos ou frações que se localizem em Área de Reabilitação Urbana
ou tenham sido concluídos há mais de
trinta anos, e que sejam objeto de obras
de reabilitação como estipula o número um, daquele preceito.
– L ei número sete-A, de dois mil e dezasseis, de trinta de março, com as
alterações introduzidas pela Lei de
Orçamento de Estado de dois mil e dezoito (Lei número cento e catorze, de
dois mil e dezassete, de vinte e nove de
dezembro) ao Estatuto dos Benefícios
Fiscais (Decreto-Lei número duzentos
e quinze, de oitenta e nove, de um de
julho), conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
N.º 3/2019 DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO
DE 2019
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 23/2019
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE FERNANDO PERES,
APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO INOV
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou por unanimidade dos presentes,
com trinta votos a favor, sendo dezassete do Grupo Político Municipal Isaltino
Inovar Oeiras de Volta, quatro do Partido
Socialista, dois do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente,
dois da Coligação Democrática Unitária,
dois do Partido Social Democrata, um
do Centro Democrático Social-Partido
Popular, um do Bloco de Esquerda e um
do Partido Pessoas-Animais-Natureza,
aprovar um Voto de Pesar, apresentado
pelo Grupo Político Municipal Isaltino
Inovar Oeiras de Volta, pelo falecimento
de Fernando Peres, fazendo um minuto
de silêncio em sua memória.
DELIBERAÇÃO N.º 24/2019
ADMISSÃO DA MOÇÃO – “PELA

REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL EM CAXIAS
SOBRE O VIADUTO RODOVIÁRIO
PROJETADO PARA LAVEIRAS”,
APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento do documento referido
em título e deliberou rejeitar admiti-lo
a discussão, com dezanove votos contra,
sendo dezassete do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta e
dois do Partido Social Democrata, com
dez votos a favor, sendo cinco do Partido
Socialista, dois da Coligação Democrática Unitária, um do Centro Democrático
Social-Partido-Popular, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, e com duas abstenções
do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente.
DELIBERAÇÃO N.º 25/2019
VOTO DE CONDENAÇÃO E PESAR PARA COM AS VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA DE GÉNERO E SUAS
FAMÍLIAS, APRESENTADO POR
TODOS OS GRUPOS POLÍTICOS
MUNICIPAIS
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou por unanimidade dos presentes,
com trinta e cinco votos a favor, sendo
dezoito do Grupo Político Municipal
Isaltino Inovar Oeiras de Volta, cinco do
Partido Socialista, quatro do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras
Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social
Democrata, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, expressar a sua mais
veemente condenação e o seu mais
profundo pesar por todas estas mortes e
dramas humanos associados, na certeza
de que cada vítima exige de todos nós a
identificação da génese deste fenómeno
e as formas de o banir, mais deliberou a
publicação deste Voto de Pesar no sítio
da Assembleia e em, pelo menos, um jornal de dimensão nacional.
DELIBERAÇÃO N.º 26/2019
VOTO DE PESAR PELA MORTE DE
MANIFESTANTES NA VENEZUELA, APRESENTADO PELO GRUPO
POLÍTICO MUNICIPAL DO CDS-PP
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou por maioria, com trinta e quatro
votos a favor, sendo dezanove do Grupo
Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras
de Volta, seis do Partido Socialista, cinco
do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, dois do
Partido Social Democrata, um do Centro
Democrático Social-Partido Popular e
um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, e com três votos contra, sendo dois
da Coligação Democrática Unitária e um
do Bloco de Esquerda:
Um – Manifestar o seu profundo pesar
pela morte dos manifestantes nas ruas
das cidades Venezuelanas, guardando
um minuto de silêncio em sua memória
e homenagem;
Dois – Remeter o presente voto de pesar
ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, ao Ministério dos Negócios
Estrangeiros, à Secretaria de Estado das
Comunidades Portuguesas, aos Grupos
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Parlamentares na Assembleia da República, ao Governo da Região Autónoma
da Madeira, à Embaixada da Venezuela
em Portugal, à Embaixada Portuguesa
na Venezuela, à Câmara de Comércio
Luso-Venezuelana, ao Centro Português
de Caracas, à VenEuropa (Portugal) e à
Venexus (Portugal).
DELIBERAÇÃO N.º 27/2019
APROVAÇÃO DO REGULAMENTO PROVISÓRIO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE
OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou por unanimidade dos presentes, com
trinta e sete votos a favor, sendo dezanove
do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal
Independentes Oeiras Mais À Frente,
dois da Coligação Democrática Unitária,
dois do Partido Social Democrata, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular, um do Bloco de Esquerda e um do
Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar, com a competência que lhe confere o
número um, do artigo sexto, da Lei trinta e três, de mil novecentos e noventa e
oito, de dezoito de julho, o Regulamento
Provisório do Conselho Municipal de Segurança de Oeiras.
DELIBERAÇÃO N.º 28/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 4/19 –
DMAG/GAEP – ALARGAMENTO DA
ZONA DE ESTACIONAMENTO DE
DURAÇÃO LIMITADA DO LARGO
DA PIRÂMIDE E ZONA ENVOLVENTE, EM LINDA-A-VELHA, NO
SEGUIMENTO DA PROPOSTA DE
DELIBERAÇÃO Nº. 845/15, DE 4
DE NOVEMBRO – PARQUES TEJO
– PARQUEAMENTOS DE OEIRAS,
E.M., S.A.
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
quatro barra dezanove, a que se refere
a deliberação número dezassete da Reunião da Câmara Municipal realizada em
nove de janeiro de dois mil e dezanove e
deliberou por maioria, com trinta e sete
votos a favor, sendo dezanove do Grupo
Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista,
cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, três da
Coligação Democrática Unitária, dois do
Partido Social Democrata, um do Centro
Democrático Social-Partido Popular e
um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, e com um voto contra do Bloco de Esquerda, aprovar o alargamento da Zona
de Estacionamento de Duração Limitada
do Largo da Pirâmide e zona envolvente
em Linda-a-Velha, a saber:
Rua Luciano Cordeiro, Rua Rebelo da
Silva, Largo da Pirâmide e bolsa adjacente ao Largo da Pirâmide e Avenida
Duque de Loulé, Rua Francisco José Vitorino, Rua Rodrigues Sampaio, Avenida
Duque de Loulé, Rua Luz Soriano, Largo Maria Lamas e Avenida Dom Pedro
Quinto (troço compreendido entre a
Avenida Duque de Loulé e a Rua Francisco José Vitorino), conforme proposto
pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 29/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 42/19
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DMAG/DFP/DPOC/DGF – 1ª. REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2019
E 1ª. REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
quarenta e dois barra dezanove, a que
se refere a deliberação número três da
Reunião da Câmara Municipal realizada
em vinte e quatro de janeiro de dois mil
e dezanove e deliberou por maioria, com
trinta e dois votos a favor, sendo dezoito do Grupo Político Municipal Isaltino
Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido
Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À
Frente, dois do Partido Social Democrata e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, com quatro votos contra, sendo
três da Coligação Democrática Unitária
e um do Bloco de Esquerda e com uma
abstenção do Centro Democrático Social-Partido Popular, aprovar a primeira
revisão ao Orçamento de dois mil e dezanove e a primeira revisão às Grandes
Opções do Plano, conforme proposto
pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.

TO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número cinquenta e um barra dezanove, a que se
refere a deliberação número vinte e um
da Reunião da Câmara Municipal realizada em seis de fevereiro de dois mil e
dezanove e deliberou por maioria, com
vinte e nove votos a favor, sendo dezanove do Grupo Político Municipal Isaltino
– Inovar Oeiras de Volta, cinco do Grupo
Político Municipal Independentes Oeiras
Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária e dois do Partido Social
Democrata, com seis votos contra, sendo
quatro do Partido Socialista, um do Bloco
de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza e com uma abstenção
do Partido Socialista, aprovar Segunda
Adenda ao contrato de gestão delegada
celebrado entre a AMTRES e a TRATOLIXO, cuja nova minuta se encontra
junto ao processo, relativo à exploração
e gestão integrada do sistema de resíduos urbanos dos Municípios de Cascais,
Mafra, Oeiras e Sintra, conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município,
traduzido naquela deliberação.

favor, sendo dezoito do Grupo Político
Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista, quatro do
Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais À Frente, três da Coligação
Democrática Unitária, dois do Partido
Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular, um
do Bloco de Esquerda e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a cedência, em regime de comodato, de cinco veículos automóveis, de caixa aberta,
de marca Toyota, modelo Dyna, às Juntas de Freguesia e Uniões das Freguesias
do Concelho de Oeiras.
A cedência, em regime de comodato, de
cinco lavadoras de alta pressão, marca
Karcher, modelo HD seis/quinze G e de
cinco depósitos de água com a capacidade de mil litros, às Juntas de Freguesia
e Uniões das Freguesias do Concelho de
Oeiras.
As minutas dos contratos de comodato
referente às viaturas e dos contratos de
comodato referente aos equipamentos,
conforme proposto pelo Órgão Executivo
do Município, traduzido naquela deliberação.

DELIBERAÇÃO N.º 30/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 43/19 –
DMAG/GAEP – TRANSFERÊNCIA
DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS E ENTIDADES
INTERMUNICIPAIS NO ÂMBITO
DA LEI Nº. 50/2018, DE 16 DE
AGOSTO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
quarenta e três barra dezanove, a que se
refere a deliberação número quatro da
Reunião da Câmara Municipal, realizada em vinte e quatro de janeiro de dois
mil e dezanove e deliberou por maioria,
com vinte e nove votos a favor, sendo dezasseis do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista, quatro do Grupo Político
Municipal Independentes Oeiras Mais À
Frente, dois do Partido Social Democrata
e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, e com cinco votos contra, sendo
três da Coligação Democrática Unitária,
um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Bloco de Esquerda,
aprovar a aceitação, a partir de janeiro de
dois mil e dezanove, da transferência de
competências constantes nos diplomas
sectoriais publicados, conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município,
traduzido naquela deliberação.

DELIBERAÇÃO N.º 32/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 45/19 – SIMAS – ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS DELIBERAÇÕES APROVADAS PELOS ÓRGÃOS EXECUTIVO
E DELIBERATIVO DO MUNICÍPIO
DE OEIRAS, QUE TIVERAM POR
OBJETO A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SIMAS N.º
160/2018 QUE APROVOU A ALTERAÇÃO AO TARIFÁRIO SIMAS DOS
SERVIÇOS DOMICILIÁRIOS COMPLEMENTARES - 2018
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
quarenta e cinco barra dezanove, a que
se refere a deliberação número quinze
da Reunião da Câmara Municipal realizada em seis de fevereiro de dois mil e
dezanove e deliberou por unanimidade
dos presentes, com trinta e cinco votos
a favor, sendo dezoito do Grupo Político
Municipal Isaltino – Inovar Oeiras de
Volta, cinco do Partido Socialista, cinco
do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, três da
Coligação Democrática Unitária, dois do
Partido Social Democrata, um do Bloco
de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a anulação
administrativa, com efeitos retroativos,
da sua Deliberação número setenta e
sete, de dois mil e dezoito, com fundamento no parecer da ERSAR, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.

DELIBERAÇÃO N.º 34/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 50/19 – GCAJ
– REVOGAÇÃO DA PROPOSTA DE
DELIBERAÇÃO N.º 285/2018, DE
02 DE MAIO, RELATIVA À AQUISIÇÃO DO PRÉDIO URBANO SITO NA
RUA MOUZINHO DE ALBUQUERQUE, N.º S 9, 11 E 13, DA UNIÃO
DE FREGUESIAS DE OEIRAS, SÃO
JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
cinquenta barra dezanove, a que se refere a deliberação número vinte da Reunião da Câmara Municipal, realizada em
seis de fevereiro de dois mil e dezanove
e deliberou por maioria, com trinta e um
votos a favor, sendo dezassete do Grupo
Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras
de Volta, seis do Partido Socialista, três
do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, dois do
Partido Social Democrata, um do Centro
Democrático Social-Partido Popular, um
do Bloco de Esquerda e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza e com três
votos contra da Coligação Democrática Unitária, revogar a sua Deliberação
número sessenta e quatro, de dois mil
e dezoito, de vinte e oito de maio, que
autorizou a aquisição do prédio urbano
sito na Rua Mouzinho de Albuquerque,
números nove, onze e treze, em Oeiras,
da Freguesia de Oeiras e São Julião da
Barra a Álvaro Ezequiel Gomes Passos,
pelo preço de oitocentos e cinquenta mil
euros, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.

SESSÃO ORDINÁRIA N.º 1/2019
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE OEIRAS
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO
DE 2019
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 31/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 51/19 –
DMAG/GAEP – SEGUNDA ADENDA
AO CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA CELEBRADO ENTRE A
TRATOLIXO – TRATAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS, E.I.M. – EMPRESA INTERMUNICIPAL, S.A. E A
AMTRES – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE CASCAIS, MAFRA, OEIRAS E SINTRA PARA O TRATMEN-

DELIBERAÇÃO N.º 33/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 47/19 – GAF –
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
– CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS
DE COMODATO DE VIATURAS E
EQUIPAMENTOS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
quarenta e sete barra dezanove, a que se
refere a deliberação número dezassete
da Reunião da Câmara Municipal, realizada em seis de fevereiro de dois mil e
dezanove e deliberou por unanimidade
dos presentes, com trinta e seis votos a

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
N.º 4/2019 DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 12 DE MARÇO
DE 2019
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 35/2019
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO –
“AVALIAR BEM PARA DECIDIR ME-
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LHOR”, 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 dos presentes, com trinta
votos a favor, sendo quinze do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de
Volta, seis do Partido Socialista, dois do
Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais À Frente, dois da Coligação
Democrática Unitária, dois do Partido Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular, um do Bloco
de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a recomendação das seguintes medidas à Câmara
Municipal de Oeiras para elaboração das
propostas de deliberação:
Um – Estabelecer a inclusão de informação sobre a abrangência quantificada
(número de pessoas) que visa a proposta, definindo objetivos que permitam
uma posterior avaliação de eficácia. A
não inclusão deve ser fundamentada
pelo proponente;
Dois – Incluir nas propostas uma avaliação objetiva sobre o impacto financeiro e
social respetivo;
Três – Nos casos de deliberações associadas à construção e gestão de infraestruturas, disponibilizar informação objetiva
sobre custos de manutenção inerentes
ao seu funcionamento e uma avaliação
económica e financeira de sustentabilidade e de custo/benefício.
DELIBERAÇÃO N.º 36/2019
ADMISSÃO DA MOÇÃO – “POR UM
PROCESSO DE REVISÃO DO PDM
ABERTO E PARTICIPADO”, APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO
MUNICIPAL DO PS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento do documento referido
em título e deliberou rejeitar admiti-lo
a discussão, com dezanove votos contra,
sendo quinze do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, dois do
Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais À Frente e dois do Partido
Social Democrata, com onze votos a favor, sendo seis do Partido Socialista, dois
da Coligação Democrática Unitária, um
do Centro Democrático Social-Partido-Popular, um do Bloco de Esquerda e um
do Partido Pessoas-Animais-Natureza.
DELIBERAÇÃO N.º 37/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 80/19 –
DMAG/DFP/DP – DESAFETAÇÃO
DE PARCELA DE TERRENO DO
DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO DE
OEIRAS, SITA EM CAXIAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número oitenta barra dezanove, a que se refere a deliberação número quarenta e nove da Reunião da Câmara Municipal realizada em
seis de fevereiro de dois mil e dezanove e
deliberou por maioria, com vinte e nove
votos a favor, sendo dezassete do Grupo
Político Municipal Isaltino – Inovar Oeiras de Volta, quatro do Partido Socialista,
quatro do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, dois da
Coligação Democrática Unitária, um do
Partido Social Democrata e um do Centro
Democrático Social-Partido Popular, com
um voto contra do Bloco de Esquerda e
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Deliberações e Regulamentos
com uma abstenção do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a desafetação
de parcela de terreno, com a área de dois
mil novecentos e nove metros quadrados
do domínio público para o privado, a qual
confronta a norte com Rua das Tílias e
Município de Oeiras, a sul com Município de Oeiras, a nascente com Estádio
Nacional e a poente com Município de
Oeiras, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 38/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 109/19 –
DMEDSC/DDS/DCS – PROCESSO
DAS JUNTAS DE FREGUESIA DAS
UNIÕES DAS FREGUESIAS E DE
FREGUESIAS RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFÂNCIA – 1.º SEMESTRE DE 2019
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
cento e nove barra dezanove, a que se
refere a deliberação número quarenta
e dois da Reunião da Câmara Municipal realizada em dezanove de fevereiro
de dois mil e dezanove e deliberou por
unanimidade dos presentes, com trinta
e um votos a favor, sendo dezassete do
Grupo Político Municipal Isaltino Inovar
Oeiras de Volta, quatro do Partido Socialista, quatro do Grupo Político Municipal
Independentes Oeiras Mais À Frente,
dois da Coligação Democrática Unitária,
um do Partido Social Democrata, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular, um do Bloco de Esquerda e um do
Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a atribuição financeira às Juntas de
Freguesia da União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo, da Junta de Freguesia da União
das Freguesias de Carnaxide e de Queijas, da Junta de Freguesia da União das
Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias e à Junta de
Freguesia de Porto Salvo, no montante
global de duzentos e quarenta e um mil e
quinhentos euros, para a comparticipação nas despesas estimadas, do primeiro
semestre de dois mil e dezanove, com
o pessoal afeto aos estabelecimentos de
infância da Santa Casa da Misericórdia
de Oeiras e do Centro Social e Paroquial
de Oeiras, repartidos da seguinte forma:
Junta de Freguesia das Uniões de Freguesia e Freguesia - Valor semestral / Valor mensal a transferir:
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada/Dafundo - setenta e cinco mil
euros / doze mil e quinhentos euros;
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas - cento e cinco mil euros / dezassete mil e quinhentos
euros;
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias - mil e quinhentos euros / duzentos e cinquenta euros;
Junta de Freguesia de Porto Salvo - sessenta mil euros / dez mil euros.
Total - duzentos e quarenta e um mil e
quinhentos euros / quarenta mil duzentos e cinquenta euros.
O pagamento destes montantes deverá
ser efetuado mensalmente, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
N.º 5/2019 DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 26 DE MARÇO
DE 2019
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 39/2019
RECURSO PARA O PLENÁRIO DE
ADMISSÃO DE PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO,
APRESENTADA
PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PS
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou rejeitar, com vinte e cinco votos
contra, sendo dezoito do Grupo Político
Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta,
cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente e dois do
Partido Social Democrata, com oito votos
a favor, sendo quatro do Partido Socialista, dois da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda e um do
Partido Pessoas-Animais-Natureza e com
duas abstenções sendo uma do Partido
Socialista e uma do Centro Democrático Social-Partido-Popular, a admissão de
Proposta de Recomendação, apresentada
pelo Partido Socialista.
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
N.º 6/2019 DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 2 DE ABRIL
DE 2019
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 40/2019
VOTO DE SOLIDARIEDADE COM O
POVO MOÇAMBICANO, APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO
MUNICIPAL DO INOV
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento do Voto de Solidariedade
referido em título, e deliberou por unanimidade dos presentes, com trinta e seis
votos a favor, sendo dezoito do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de
Volta, seis do Partido Socialista, quatro do
Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais À Frente, três da Coligação
Democrática Unitária, dois do Partido
Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular, um do
Bloco de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, manifestar a sua
mais profunda amizade e solidariedade,
face à dor que atinge toda a população
moçambicana, e apoia, entusiasticamente, todas as iniciativas que a Câmara Municipal de Oeiras leve a efeito, tanto individualmente, como em colaboração com
outras entidades, seja para mitigar a dor
provocada por esta calamidade, seja para
contribuir para a reconstrução de infraestruturas destruídas pelo Ciclone Idai, seja
para ajudar a prevenir e combater possíveis epidemias, resultantes das condições
insalubres em que se encontra grande
parte da população de Sofala.
DELIBERAÇÃO N.º 41/2019
VOTO DE PESAR PELAS CENTENAS DE MORTOS E DESALOJADOS DO POVO DE MOÇAMBIQUE,
APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PSD
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento do Voto de Pesar referido
em título, e deliberou por unanimidade
dos presentes, com trinta e seis votos a

favor, sendo dezoito do Grupo Político
Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta,
seis do Partido Socialista, quatro do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social
Democrata, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar um voto de pesar
pelas centenas de mortos e desalojados;
Solidarizar-se com Moçambique e o seu
Povo nesta hora trágica, relevando todo o
apoio dado por parte do Governo, particulares, instituições e autarquias;
Enviar ao Senhor Presidente da República de Moçambique, ao Senhor Embaixador de Moçambique em Portugal, bem
como aos Senhores Governador Provincial de Sofala e Presidente da Assembleia
Provincial de Sofala cópia deste voto de
pesar.
DELIBERAÇÃO N.º 42/2019
VOTO DE PESAR PARA COM AS
VÍTIMAS DO CICLONE IDAI, APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento do Voto de Pesar referido
em título, e deliberou por unanimidade
dos presentes, com trinta e seis votos a
favor, sendo dezoito do Grupo Político
Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista, quatro do
Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais À Frente, três da Coligação
Democrática Unitária, dois do Partido Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular, um do Bloco
de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, expressar sentidas
condolências às Autoridades dos países
afetados e aos seus Povos e, muito particularmente, às Famílias enlutadas.
Remeter o presente Voto de Pesar às Representações Diplomáticas de Moçambique, do Maláui e do Zimbabué.
DELIBERAÇÃO N.º 43/2019
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR ARMANDO
CALDAS, APRESENTADO ORALMENTE PELA SENHORA PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento do Voto de Pesar referido
em título, e deliberou por unanimidade
dos presentes, com trinta e seis votos a
favor, sendo dezassete do Grupo Político
Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta,
seis do Partido Socialista, cinco do Grupo
Político Municipal Independentes Oeiras
Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social
Democrata, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar um Voto de Pesar
pelo falecimento do Senhor Armando
Caldas, prestando em sua homenagem
um minuto de silêncio e apresentando à
família enlutada sentidas condolências.
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março 2019
VALOR

Substituição de Projectores de Iluminação de sinalização no
Passeio Maritimo de Oeiras (junto ao INATEL)

45 205,18 €

Implementação de medidas de segurança rodoviária
e pedonal em passadeiras de peões

129 249,86 €

Execução de parque de estacionamento provisório junto
às finanças de Paço de Arcos

45 874,91 €

Conservação e reparação de pavimentos em Carnaxide e Caxias

246 820,79 €

VALOR

DESIGNAÇÃO
Intervenção em duas passagens superiores pedonais em Paço
de Arcos

86 810,63 €

Reparação de muros na EB D. Pedro V, em Linda-a-Velha

38 857,59 €

Sinalização vertical no Concelho de Oeiras

141 827,42 €

Sinalização rodoviária preferencialmente nas freguesias
de Oeiras, Paço de Arcos e Caxias

104 940,00 €

Remodelação do JI Sá de Miranda, em Oeiras

70 225,00 €

Intervenções várias na EB Santo António de Tercena

169 166,54 €

Execução da Passagem Superior Sul de Peões para ligação
da parte A e B da 2.ª Fase do Parque dos Poetas

300 400,69 €

Execução de divisórias para novos Gabinetes, no Piso 0
do Edifício Atrium

10 548,88 €

Requalificação da cozinha da ES Aquilino Ribeiro, em Porto
Salvo

100 774,17 €

SUBTOTAL

778 100,31 €

Pinturas diversas em Equipamentos Municipais

200 084,54 €

Reabilitação de escada e muro na piscina municipal
de Barcarena

5 076,39 €

Substituição de ponte pedonal no Jardim do Murganhal,
Caxias

21 560,40 €

SUBTOTAL

939 322,68€

OBRAS INICIADAS
fevereiro 2019
DESIGNAÇÃO

VALOR

Edificio do INA (Algés) - Remoção de estrutura
de sombramento

5 059,12 €

Reabilitação do cais de combustiveis do Porto de Recreio
de Oeiras

70 119,00 €

Instalação de postos duplos de carregadores de viaturas
nas oficinas de Vila Fria

65 506,27 €

Recuperação de polidesportivo na Rua dos Moinhos
de Vento (Linda-a-Velha)

110 769,75 €

Requalificação do Jardim da Quinta dos Sete Castelos,
em Oeiras

147 169,00 €

SUBTOTAL

398 623,14 €

março 2019

VALOR

DESIGNAÇÃO
Edifício Atrium: substituição da fachada ventilada

150 520,00 €

Fornecimento e instalação de sinais de direção de âmbito
urbano no concelho de Oeiras

123 329,73 €

Novas divisórias/ gabinetes para a Assembleia Municipal na
Biblioteca Municipal de Oeiras

26 608,95 €

SUBTOTAL

300 458,68 €

OBRAS CONCLUÍDAS

OBRAS CONCLUÍDAS

março 2019

fevereiro 2019
DESIGNAÇÃO

OBRAS INICIADAS

VALOR

VALOR

DESIGNAÇÃO

Execução de pavimento rugoso e colorido em troços da rede
viária na UFOPAC

65 109,92 €

Oficinas Municipais de Vila Fria – Piso intermédio, vedação
do lote e adaptações na portaria, balneários e zona de lavagem
de contentores (€142.793,78)

142 793,78 €

Reabilitação e consolidação de muro no Jardim de Infância
Nª Srª das Garças, em Algés

41 945,26 €

EB Porto Salvo – Correção da impermeabilidade da cobertura
do corpo central

79 235,00 €

Edificio do INA (Algés) - Remoção de estrutura de sombramento

5 059,12 €

Remodelação das redes de abastecimento de água da urbanização referente ao alvará 9/2008 em Barcarena - Oeiras

Conservação/Execução de pavimentos pedonais e viários
no Concelho

110 132,86 €

41 312,94 €

EB Conde de Oeiras - Construção de muro na rampa de acesso
à portaria, outras adaptações e trabalhos complementares

10 568,20 €

SUBTOTAL

349 729,84 €

SATU e Escolas - Requalificação dos sistemas
de climatização e AQS

45 325,60 €

Nova compartimentação de espaços no Edifício Atrium,
em Oeiras

54 627,10 €

SUBTOTAL

253 379,94 €

5 459 079,75
TOTAL
€
TOTAL

3 019 615,13 €
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SOLIDARIEDADE

Projeto Oeiras30Mais orçado em mais de 450 mil euros

Oeiras cede informação geográfica
aos 30 municípios mais afetados pelos incêndios

INVESTIMENTO
450 MIL
EUROS

O presidente da Câmara Municipal entregou no passado dia 9 de abril aos representantes dos 30 municípios
mais afetados pelos incêndios de 2017 informação geográfica de alta resolução espacial (ortofotomapas)
e o acesso a um Geoportal – que disponibiliza apoio técnico e científico –, que permitirão um correto
planeamento e rearborização daqueles territórios.

A

cerimónia de entrega decorreu no Auditório da Fundação
para Estudos e Formação Autárquica, em Coimbra, e contou
com as presenças do secretário de Estado da Proteção Civil,
José Artur Neves, e do presidente da Liga dos Bombeiros, Jaime Marta Soares.
Orçado em mais de 450 mil euros, o projeto Oeiras30Mais, levado a cabo
pela Municípia S.A. - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação,
demorou seis meses a ficar concluído. Englobou a recolha de imagens
aéreas dos municípios com mais de 20% do território ardido, a criação de
ortofotomapas de alta resolução espacial, bem como a disponibilização de
uma plataforma informática (Geoportal), com apoio técnico e científico,
que permitirá um correto planeamento e a rearborização do território.
“O município de Oeiras, sendo pioneiro na gestão do território, através
de sistemas de informação geográfica, decidiu apoiar os municípios mais
afetados pelos incêndios e oferecer a cobertura aerofotogramética ortorretificada (ortofotomapas) a esses municípios”, explicou, na oportunidade, Isaltino Morais.

Oeiras Atual

“O fornecimento desta informação base, bem como o acesso ao Geoportal Oeiras30Mais, permitirão a estes municípios dispor de ferramentas
para um correto planeamento da rearborização e ordenamento florestal,
numa primeira fase, e à sua gestão, numa segunda fase do processo”,
acrescentou.
Os municípios apoiados pelo projeto Oeiras30Mais foram Arganil, Carregal do Sal, Castanheira de Pêra, Castelo de Paiva, Figueiró dos Vinhos, Freixo de Espada à Cinta, Gavião, Góis, Gouveia, Lousã, Mação,
Mangualde, Marinha Grande, Mira, Mortágua, Nelas, Oleiros, Oliveira
do Hospital, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penacova, Santa
Comba Dão, Seia, Sertã, Tábua, Tondela, Vagos, Vila de Rei, Vila Nova de
Poiares e Vouzela.
Através da plataforma Oeiras30Mais (https://oeiras30mais.municipia.
pt), é possível consultar a informação geográfica relativa à cobertura de
ortofotos de 2018, com resolução de 15 cm, executados no âmbito deste
projeto solidário, promovido pelo Município de Oeiras para os 30 municípios mais afetados pelos incêndios florestais de 2017. •
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A foto de Mário Cruz premiada pelo World Press Photo 2019

EXPOSIÇÃO

Palácio Anjos reabre com exposição icónica

Vencedor do World Press Photo expõe em Algés

A

Câmara Municipal de Oeiras volta a abrir as portas do Palácio
Anjos, em Algés, para a exposição “Living Among What’s Left
Behind”, de Mário Cruz, onde o fotojornalista apresenta o seu
trabalho, premiado pelo World Press Photo 2019.
Em exposição, 40 imagens retratando o perigoso caminho que a humanidade enfrenta quando descura os direitos fundamentais e abandona a
preservação do meio ambiente. A fotografia distinguida pelo World Press
Photo mostra uma criança que recolhe materiais recicláveis, para obter
algum tipo de rendimento que lhe permita ajudar a família, deitada num
colchão rodeado por lixo que flutua no rio Pasig, que já foi declarado
biologicamente morto na década de 1990.

Em paralelo com a exposição, o livro “Living Among What’s Left Behind”
surge como um apelo à ação, através de 70 fotografias que retratam, de
forma crua, a realidade que Mário Cruz encontrou em Manila. A capa
foi produzida através do processamento de 160 quilos de resíduos industriais e desperdícios de uso doméstico. Cada uma é manufaturada,
resultando em exemplares únicos, simbolizando a abundância de lixo
que deixamos para trás.
Patente até 26 de maio. Terça a sexta-feira das 10h às 18h, sábados e
domingos das 12h às 18h. •
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Atividades culturais

Três ilustradores falam sobre Liberdade

Três cineastas
falam sobre
Liberdade
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COMEMORAÇÕES

45 ANOS DO 25 DE ABRIL

Os 45 anos do 25 de abril de 1974 são assinalados em Oeiras até ao final do mês de maio com uma vasta programação cultural. As comemorações partem da premissa de Oeiras ter sido lugar de decisões cruciais daquele
dia inesquecível para a história do País. Era aqui que morava o responsável pelo plano de operações do 25
de abril, Otelo Saraiva de Carvalho, que aqui o entregou, entre outros, a Salgueiro Maia. É de Oeiras um dos
homens, Manuel Tomaz, que deu a senha do 25
de abril, ‘Grândola Vila Morena, Terra da Fraternidade’. Era também em Oeiras que estava uma
das prisões mais temidas da ditadura, Caxias. De
lá foram - sob júbilo popular e nacional, filmado
pelas câmaras da RTP - libertados os presos políticos da mais longa noite que o país viveu: uma
ditadura de 48 anos e uma guerra colonial de 13
anos.
Oeiras foi pois, e desde a primeira hora, elemento central de abril, e tornou-se exemplo capaz de
testemunhar não apenas o Portugal que foi, mas
também e sobretudo aquilo em que Portugal se
tornou e aquilo que será. Razão suficiente para
que o município celebre, condignamente e com
redobrado orgulho, os 45 anos do 25 de abril de
1974, com um amplo programa de iniciativas entre março e maio de 2019.

Três artistas plásticos falam sobre Liberdade

Três chefs falam sobre Liberdade

Desta programação, destaque para a exposição ‘Quando mudamos um País ele
muda-nos com ele’, concertos, teatro, ateliers, oficinas artísticas para famílias, workshops, arte urbana e conversas com personalidades conhecidas de diversas áreas,
alusivas à temática da liberdade: chefs de
cozinha, artistas plásticos, realizadores,
ilustradores, escritores, comediantes, atores, e músicos.
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Concerto Inês Pimenta
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Mais segurança e equipamentos
para a comunidade
No âmbito das comemorações do 25 de abril, o Município de Oeiras entregou seis viaturas
ligeiras ‘Escola Segura’, uma viatura descaracterizada para a Brigada de Investigação Criminal
e uma viatura polivalente/posto móvel à Divisão Policial de Oeiras.
As celebrações ficaram também marcadas pela inauguração da obra de reabilitação do parque infantil e zona envolvente ao campo de jogos do Bairro do Páteo dos Cavaleiros, um investimento superior a 350 mil euros com comparticipação financeira do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER), PORTUGAL 2020, integrando-se no Contrato Local de
Segurança de Oeiras.
No mesmo dia decorreu ainda o lançamento da primeira pedra da empreitada do edifício
da Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide. Trata-se de uma obra de fundamental
importância para a instituição e para a comunidade que a rodeia, promovendo a reabilitação
do património edificado e a dinamização e revitalização de atividades socioculturais. A intervenção representa um investimento municipal de cerca de um milhão de euros e tem prazo de
execução de 18 meses.

Inauguração da obra de reabilitação do parque
infantil e zona envolvente ao campo de jogos do
Bairro do Páteo dos Cavaleiros

Parque infantil e zona envolvente ao campo de jogos do Bairro do Páteo dos Cavaleiros

Cerimónia do hastear de bandeiras no dia 25 de abril

Formalização da entrega de oito viaturas à Polícia
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Concerto Capitão Fausto

Inauguração da exposição ‘Quando mudamos um País, ele muda-nos com ele’

Oeiras Atual

Lançamento do livro “A Revolução dos Cravos em Oeiras”,
da autoria da historiadora e investigadora Raquel Varela, durante a
conferência “25 de Abril, queria de ti um País”, com as participações de
Otelo Saraiva de Carvalho, Albano Pereira, Miguel Rêgo, Carlos Matos
Gomes e José Fanha.

25

Ministra da Justiça,
Francisca Van Dunem,
preside a cerimónia
no Forte de Caxias
O Município de Oeiras assinalou os 45 anos da libertação dos
presos políticos do Forte-Prisão de Caxias com o descerramento de uma placa comemorativa. Na cerimónia marcaram
presença o presidente da Câmara, Isaltino Morais, a ministra
da Justiça, Francisca Van Dunem e o poeta e lutador antifascista Manuel Alegre.
Durante o seu discurso, o presidente da Câmara Municipal de
Oeiras anunciou que, além da placa, ali ficará um monumento evocativo da libertação dos presos políticos.
O evento contou com uma atuação do Coro Juvenil do Instituto Gregoriano de Lisboa e com uma intervenção espontânea
de um ex-preso político, que foi libertado de Caxias a 26 de
abril de 1974.
Teve ainda lugar um apontamento cultural pela Companhia
de Atores, juntamente com 50 crianças do 1.º ciclo da escola
básica de São Bruno (Caxias), e foi lido o testemunho da atriz
Fernanda Neves, ex-presa política, que também daquela prisão
foi libertada a 26 de abril de 1974.

Apontamento cultural pela Companhia de Atores, juntamente
com 50 crianças do 1.º ciclo da escola básica de São Bruno (Caxias)

© 2019 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunen (D) acompanhada
pelo presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais
(E) discursa durante a sessão de descerramento de uma placa
comemorativa dos 45 anos da libertação dos presos políticos do
Forte-Prisão de Caxias em Oeiras, 26 de abril de 2019. TIAGO
PETINGA/LUSA

Descerramento da placa evocativa da libertação dos presos políticos da prisão de Caxias
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Novo projeto do Município e da TSF

Conversas com Rastilho
Graça Fonseca, atual ministra da Cultura, e o músico Pedro Abrunhosa foram os
primeiros convidados de Conversas com Rastilho, o novo projeto da Câmara Municipal de Oeiras e da rádio TSF. Seguiram-se Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, e Camané, músico. Na Fábrica da Pólvora não
há temas tabu, assuntos incómodos ou perguntas sem resposta. Dois convidados,
dois moderadores e todo o tempo para a atualidade ou para conversas à margem
da espuma dos dias. Duplas improváveis juntam políticos e artistas numa hora de
conversa sem amarras moderada por Paulo Tavares e Renato Júnior. As Conversas
com Rastilho são gravadas às quintas-feiras e transmitidas pela TSF às terças •

Bibliotecas
com convidados
de luxo
Março trouxe consigo a Primavera e trouxe também,
às iniciativas das bibliotecas de Oeiras, convidados de
luxo: Cândida Pinto e Rodrigo Guedes de Carvalho falaram sobre as suas leituras em mais uma sessão do
projeto ‘Nós, Leitores’, enquanto Richard Zimler conversou sobre a sua vida e obra no ‘Café com Letras’.•

Camões Convida Pessoas, Leituras Ilustradas
No âmbito do Ciclo de Masterclasses Camões Convida Pessoas e das onze
interrogações que lhe deram corpo foi proposto a onze ilustradores portugueses que criassem uma ilustração com base numa das interrogações
definidas para a iniciativa.
André Carrilho, João Maio Pinto, Sara Feio, Marta Monteiro, Pedro Lourenço, Susana Carvalhinhos, Sofia Neto, Filipe Abranches, Pedro Burgos,

Tiago Albuquerque e Alex Gozblau responderam afirmativamente e assim surgiu a exposição ‘Camões Convida Pessoas, Leituras Ilustradas’,
patente ao público de 15 de março a 31 de abril no Templo da Poesia.
Paralelamente foram produzidos dois vídeos documentando o processo
de criação artística desenvolvido por cada um dos ilustradores, vídeos
que também foram integrados no projeto.•

Clique 2.0 com David Gibson
O fotógrafo britânico David Gibson, um dos grandes nomes da fotografia
de rua, esteve no Palácio Anjos, em Algés, como convidado do projeto
‘Clique 2.0’ da Câmara Municipal de Oeiras, no passado dia 20 de março.
Neste encontro, Gibson apresentou o seu trabalho, os seus livros e conversou com o público, numa sessão inspiradora para todos os amantes
de fotografia.
Membro fundador do coletivo internacional In-Public, o trabalho de David Gibson tem sido amplamente publicado e exibido, inclusive no Museu de Londres e no Museu da Cidade de Nova Iorque. É autor dos livros
‘The Street Photographer’s Manual’, um best-seller traduzido em sete
idiomas, e ‘100 Great Street Photographs’, aos quais se juntará, este ano,
o título ‘Street Photography - A History in 100 Iconic Photographs’.
www.gibsonstreet.com
instagram.com/davidgibsonstreetphotography •
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Carnaval
com Baile
de Máscaras
A celebração do Carnaval serviu de pretexto à realização do Baile de Máscaras: uma viagem ao século
XVIII no cenário único do Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras.
Durante três dias a iniciativa recriou o ambiente festivo dos bailes do século XVIII, onde as artes – dança,
teatro e circo –, o uso
de máscaras e os jogos
de inversão de papéis
foram os protagonistas,
envoltos em sonoplastia,
cenografia e guarda-roupa
adequados ao tema.•
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Teatro para
miúdos e graúdos

Oeiras acolheu primeira Festa Infanto-Juvenil
da Língua Portuguesa

O TIO - Teatro Independente de Oeiras tem
em cena dois espetáculos, um para miúdos
e outro para graúdos. “H2M1 Parte 3 – Um
bico… d’obra!”, para maiores de 16 anos,
pode ser visto até 29 de junho, às quintas,
sextas e sábados (21.30h). Para as crianças,
“N’ó é” fica em cena até 26 de maio, aos
domingos (11h).
Informações e reservas através do número
214 406 878 ou do endereço de correio eletrónico bilheteira@teatrodeoeiras.com.•

Nascido do desejo de aproximar culturas que partilham a mesma língua, o projeto Travessia
das Letras fez a sua estreia em Oeiras com a festa infanto-juvenil da língua portuguesa, nos
passados dias 30 e 31 de março.
Oficinas musicais, artísticas, de escrita, de ilustração e de criação de livros, palestras, sessões
de contos, encontros e outras atividades tiveram como objetivo atiçar a curiosidade, estimular
a criatividade e expandir o imaginário pelo universo lúdico e onírico das crianças e dos jovens.
Mais que um projeto cultural, o evento assumiu o caráter de proposta educativa construída com
a participação e sugestões de autores, editoras e instituições.•

Teatro ambiental
e pedagógico
Entre os meses de março e maio, no âmbito
do Programa de Educação Ambiental Escolar, cerca de 1100 alunos, professores e
auxiliares de diversas escolas do município
assistiram e participaram em duas peças de
teatro ambiental interativo sobre o tema dos
resíduos e a preservação da biodiversidade,
dinamizadas pela companhia Muzumbos:
‘Ulisses e o Fabuloso Destino do Lixo’ e ‘A
Ilha do Ovo Pintado’.•

Mostra
de Teatro
Amador
Entre 27 de março (Dia
Mundial do Teatro) e 26
de maio, o Município de
Oeiras promoveu mais
uma edição da Mostra de
Teatro Amador.
Constituída por 25 espetáculos, as peças decorreram em
diversas salas do concelho,
com o espetáculo de estreia
‘A vida é sonho’ a cargo do
Intervalo Grupo de Teatro.
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Soam
as Guitarras
Luísa Sobral, David Fonseca, Pedro Caldeira
Cabral, Aline Frazão, Pedro Jóia, The Legendary Tigerman, Manuel Cruz, Ângelo Freire
e Ricardo Rocha foram os nomes que deram
corpo ao cartaz da edição deste ano do festival Soam as Guitarras.
Entre 4 e 14 de abril vários palcos de Oeiras receberam oito concertos intimistas que
proporcionaram ao público e aos artistas
uma experiência única e de grande proximidade.
Soam as Guitarras resulta de uma coprodução entre a Ghude e a Câmara Municipal de
Oeiras.•

Festival
Microsons
Lula Pena, O Gajo, António Manuel Ribeiro,
Pedro e os Lobos, Carlão, Tomara, Samuel
Úria e Cristóvam são os nomes em destaque
no cartaz do festival Microsons, evento que
junta concertos, conversas e DJ, de 5 de abril
a 25 maio no Auditório do Templo da Poesia,
no Parque dos Poetas.
Em paralelo, a exposição fotográfica ‘Bandas
Sonoras’, de Rita Carmo, para ver no foyer
do Templo, todos os dias, com entrada livre
entre as 19.30h e as 20.30h.
Com uma programação que conjuga nomes
emergentes da música portuguesa e as suas
diferentes linguagens com outros mais experientes, Microsons proporciona oito concertos intimistas, uma experiência única e de
grande proximidade para público e artistas.•

Equinócio da Primavera
Para assinalar o Dia Mundial da Poesia – 21 de março – o Parque dos Poetas voltou a
servir de cenário à realização do Equinócio da Primavera.
Dirigido a toda a família e com entrada livre, o evento enalteceu a capacidade transformadora da arte, em geral, e da poesia, em particular, através de um programa repleto
de atividades: concertos, masterclasses, contadores de histórias, poetry slam, oficinas
criativas, yoga e teatro, entre outras.
Destaque para as masterclasses ‘Por Amor à Língua’, com Manuel Monteiro, ‘Escrita
para Canções’, com Luísa Sobral, e para os concertos com Uxía, João Afonso e Mafalda
Veiga.
No momento de sagração da Primavera e do poder dos novos ciclos, as iniciativas decorreram dentro e fora das portas do Templo da Poesia, aproveitando todo o potencial
do Parque, bem como o bom tempo.
O Equinócio da Primavera resulta de uma coprodução entre a Quanta e a Câmara
Municipal de Oeiras.•
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Meia Maratona
de Lisboa
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras deu o tiro de partida da Meia
Maratona de Lisboa para os atletas de elite feminino e masculino, em Algés.
Hermano Ferreira, 27.º classificado, e Sara Moreira, 6.º lugar na geral, foram
os melhores portugueses na 29.ª edição da prova. •

Grande Prémio de Oeiras
marcou arranque
do Campeonato
de Aquabike

A primeira edição do Grande Prémio Oeiras Aquabike, prova inaugural do Campeonato Nacional de Aquabike, decorreu na Praia de
Santo Amaro de Oeiras entre os dias 6 e 7 de abril.
O Grande Prémio Oeiras Aquabike 2019, que se realiza nas disciplinas de jet-ski e de motas de água, resulta de um protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal de Oeiras e a Federação Portuguesa
de Motonáutica, assinalando o regresso da modalidade ao território
oeirense, numa parceria que se pretende alargada no futuro, sobretudo na área da formação e da promoção das atividades náuticas
junto dos jovens.
Presente na apresentação da prova, o vice-presidente da Câmara
Municipal, Francisco Rocha Gonçalves, referiu que se trata do “início da relação do Município com a Federação Portuguesa de Motonáutica, abrindo um novo capítulo também na nossa relação com o
mar e aproveitando os fluxos turísticos que hoje procuram o nosso
país, potenciando a atratibilidade de Oeiras”. •
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Acordo de parceria com a Soccerex firmado até 2021

Oeiras recebe maior evento
mundial dedicado ao futebol

D

urante os próximos três anos, Oeiras vai ser palco de um dos maiores eventos do Mundo dedicados à indústria do futebol, a Soccerex Europe.
Com a primeira edição já agendada para os dias 5 e 6 de setembro, o evento
vai trazer ao Taguspark mais de 1 500 oradores e 70 expositores, numa oportunidade para aprender, partilhar ideias e criar oportunidades de negócio tendo como
pano de fundo um debate centrado no futuro do futebol na Europa.
Contando já com mais de 20 anos de experiência, este evento mundial sobre a indústria
do futebol já promoveu mais de 45 iniciativas em 20 cidades de todo o Mundo. A trabalhar em conjunto com governos locais, federações de futebol, as principais ligas e os
clubes, a Soccerex já reuniu perto de 70 mil figuras ligadas à modalidade e aos negócios
da indústria.
Para o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, receber a Soccerex
Europe significa que “Oeiras vai estar no centro da Europa no que respeita à indústria
do futebol pois é aqui que vão estar muitos dos grandes líderes mundiais de negócio a
criar grandes oportunidades de investimento”.
Este evento reforça ainda o posicionamento de Oeiras, que pretende afirmar-se como
“a casa do futebol português”.
Mais informações em www.soccerex.com. •
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Oeiras cede informação geográfica
aos 30 municípios mais afetados pelos incêndios

