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BOM ANO LETIVO!

HABITAÇÃO

OEIRAS VALLEY

DESPORTO

Investimento
de 50 milhões
em novos programas

Novas instalações
da LG
no Taguspark

Oeiras investe
no desporto
para todos

Inseridos no Programa de Habitação
Municipal de construção de novos
fogos para arrendamento e aquisição
acessível a famílias jovens e famílias
numerosas vão estar mais de 500 fogos, de T0 a T4. P. 09

A LG Electronics Portugal é a primeira empresa com morada na nova
área de inovação do TagusPark, totalmente dedicada a organizações que
promovem e desenvolvem uma atividade impactante e inovadora. P. 10

A primeira edição dos Jogos de Oeiras
envolveu mais de 3 700 participantes.
A 5 e 6 de setembro Oeiras acolheu a
Soccerex, evento que mobilizou a indústria do futebol, com mais de 1 500
delegados e 70 expositores. P. 23

#252 JULHO · AGOSTO 2019

2

04

#252
JULHO
AGOSTO

2019

APROVADO PROJETO
DO NOVO EDIFÍCIO
SEDE DO MUNICÍPIO
FÓRUM MUNICIPAL
DE OEIRAS
A concentração dos serviços
e órgãos administrativos da
Câmara Municipal de Oeiras
num único edifício-sede
constitui uma ambição já
antiga, agora mais perto de
ser concretizada.
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PLANO DE
REABILITAÇÃO DO
EDIFICADO ESCOLAR
Para dar resposta ao novo
conceito qualitativo de
escola que se pretende
e possibilitar as novas
formas de abordagem do
curriculum, o Município de
Oeiras implementou o Plano
Estratégico de Reabilitação
do Edificado Escolar.
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NOVOS PROGRAMAS
DE HABITAÇÃO
Promover a construção,
beneficiação ou conservação
dos edifícios e habitações
que integram o parque de
habitação municipal, de
acordo com as carências
habitacionais, constituem
competências do Município.

instagram.com/municipiodeoeiras/
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VALLEY SHUTTLE GRATUITO
ENTRE A ESTAÇÃO DE PAÇO DE ARCOS
E O TAGUSPARK
O novo transporte insere-se na estratégia do Município
para melhorar a mobilidade no concelho, uma das grandes
prioridades do atual Executivo Municipal.
Oeiras Atual
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EDITORIAL

Educação, coesão social
e desenvolvimento

O PRESIDENTE,
ISALTINO MORAIS

“

Quando uma
comunidade dá
as mãos em torno
da Educação, tudo
pode acontecer!

Cara(o) Munícipe,
A história de Oeiras das últimas
décadas é uma história de crença e aposta na gestão do território
para dignificar as pessoas, oferecendo condições para que cada
um possa explorar ao limite as
suas qualidades individuais.
Estamos a iniciar aquele que designamos de Novo Ciclo de Desenvolvimento, ainda mais virado para as
pessoas, para as suas ambições e as
suas necessidades: o Oeiras Valley.
Nos próximos anos, o Município
de Oeiras destinará entre 350 a
400 milhões de euros para áreas
como: Educação, Cultura, Habitação, Desenvolvimento Social, Ambiente, Mobilidade e Transportes.
Ao contrário do que possa pensar-se, Oeiras Valley não se esgota
nas empresas. A qualificação do
território, que queremos ver ainda
melhorada, permite-nos ter habitação de qualidade, escolas de excelência e espaços públicos de referência – somos, hoje, o concelho
com maior percentagem de área
verde convencional do País.
Edificado e espaço público de qualidade constituem, neste âmbito,
prioridades. Daí o nosso empenho
na reabilitação de todas as escolas
e jardins-de-infância, e a urgência no desenhar de um plano de
investimento de 10 milhões de
euros – que está em curso – com

dezenas de pequenas e grandes
intervenções, já realizadas ou em
fase de planeamento.
O Município firmou, em junho
passado, um acordo com o Ministério da Educação que vai permitir dar início, já em 2020, ao processo de reabilitação das escolas
secundárias e das EB2+3, um
plano de investimento inicial de
6,5 milhões de euros.
Por tudo isto, quando dizemos que
queremos ter os melhores alunos
do País, não estamos a fazer demagogia. Não nos pouparemos a esforços para conseguir este desiderato.
E não tenho a menor dúvida de
que o vamos alcançar, contagiando
para tal a comunidade com condições adequadas, com vontade e
com a energia necessária.
Escolas, famílias, Câmara Municipal, parceiros: quando uma comunidade dá as mãos em torno da
Educação, tudo pode acontecer!
Outra das nossas grandes metas
é eliminar, progressivamente, o
insucesso escolar, implementando em paralelo nas escolas do 1.º
ciclo projetos relacionados com a
Educação Musical e a Educação
Física entre outros, como o Mochila Leve, o plano de modernização tecnológica para as escolas,
um plano de formação contínua
para professores, o Oeiras Educa
e o Teen Management Challenge.

Queremos assegurar que nenhum
aluno finalista do ensino secundário seja privado de aceder ao ensino universitário por falta de meios.
Nesse sentido triplicámos o número de bolsas atribuídas, que serão
150 no próximo ano letivo.
Quando, no discurso que proferi na
cerimónia de instalação e posse dos
titulares dos órgãos do Município
em outubro de 2017 apontei as prioridades do Executivo para os próximos anos, a lista foi encabeçada pela
Educação. Tal não foi ao acaso.
Professores, pais e alunos – comunidade educativa – a todos
queremos envolver na formação
dos nossos jovens. Encaramos a
Educação como a principal alavanca de transformação social, de
elevação da condição do indivíduo
na sociedade. Por isso fazemos
questão de dar a todos as condições para desenvolverem ao limite
as suas potencialidades, dos mais
frágeis aos mais capazes.
Escola, família e comunidade, todos estão envolvidos e todos têm
um papel a desempenhar. Nenhuma criança ou jovem ficará para
trás por falta de recursos ou condições. Sem um bom sistema educativo não há coesão social, não
há desenvolvimento, não há futuro. E o futuro de Oeiras passa por
ter os melhores alunos do País.
Um bom ano letivo a todos!

NOTAS DO PRESIDENTE
DESPORTO
A 5 e 6 de setembro Oeiras acolheu a Soccerex Europe, afirmando-se como destino de
grandes eventos internacionais. A ligação
ao desporto de alta competição e ao futebol não é nova: está em Oeiras a sede da Federação Portuguesa de Futebol, o Complexo Desportivo do Jamor, o Estádio Nacional
e, em breve, o Museu do Futebol.

HABITAÇÃO
Temos em marcha uma nova geração de políticas de habitação, alargadas a novos segmentos
sociais, disponibilizando casas para desdobramento de famílias numerosas nos bairros municipais e habitações para famílias e jovens da
classe média, nas modalidades de aquisição e
arrendamento. Vamos investir 50 milhões de
euros em novos programas de habitação.

CULTURA
O setor cultural é uma área de grande crescimento
económico. Entre 3 e 5% do rendimento económico
de um município advêm da cultura. A indústria cultural pode vir a ser o ramo líder da economia no futuro.
É neste contexto que defendo a vocação do Passeio
Marítimo de Algés para espaço de lazer e espetáculos,
beneficiando de condições únicas e inigualáveis para
acolher eventos culturais de dimensão internacional.
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DESTAQUE

Aprovado projeto do novo edifício sede do Município

Fórum Municipal de Oeiras

Projeto. Foi aprovado em reunião de Câmara e autorizado o lançamento da obra

A concentração dos serviços e órgãos administrativos da Câmara
Municipal de Oeiras num único edifício-sede constitui uma ambição
já antiga, agora mais perto de ser concretizada.

A

concentração funcional
permitida com a entrada
em pleno funcionamento
do novo Edifício Fórum
Oeiras permitirá obter não apenas
melhorias consideráveis nas condições do atendimento ao público e do
funcionamento dos serviços, como
uma apreciável redução dos seus
custos operacionais, quer em termos dos dispêndios de tempo, quer,
sobretudo, da consequente diminuição das deslocações de serviço.
Depois de vários avanços e recuos – relacionados essencialmente com os constrangimentos

Oeiras Atual

orçamentais resultantes da desfavorável conjuntura económica
e financeira que o País atravessou – encontra-se concluído e foi
aprovado em reunião de Câmara
de 15 de julho passado o projeto
e autorizado o lançamento da respetiva obra.
Assim, no novo edifício deverão
ficar instalados todos os serviços
municipais, nomeadamente todos
os que dispõem de atendimento
direto ao público, envolvendo no
total cerca de 800 postos de trabalho fixos para funcionários e colaboradores municipais, e ainda di-

versos equipamentos centrais de
apoio, como refeitório e cozinha.
O novo edifício pretende constituir-se como paradigma de um
edifício central e emblemático das
eminentes preocupações sociais,
ambientais e também económicas
do Município de Oeiras.
A torre que constituirá o edifício
administrativo municipal será
subdividida em dois volumes distintos, dispostos na vertical: um
corpo inferior com quatro pisos,
de acesso público e contendo as
funções de atendimento e de representação municipal; um vo-

lume superior com os restantes
onze pisos, de acesso condicionado, destinados aos serviços e Executivo camarário.
Após a transferência dos serviços
e dos eleitos municipais para o
novo edifício, ficarão disponíveis
diversos espaços edificados que se
encontram atualmente ocupados,
dos quais se destacam o Complexo
do Palácio do Marquês de Pombal
e o Edifício Atrium. A desocupação desses edifícios e instalações
permitirá, nuns casos, a alienação
de património municipal, ou a sua
eventual reutilização/rentabiliza-

ção – por meio de arrendamento, concessão ou
reafectação a outras atividades – e noutros a
resolução dos respetivos contratos de arrendamento, com os inerentes benefícios financeiros
para o Município.
Feita a análise da viabilidade económico-financeira deste empreendimento, considerados todos os custos associados à construção, equipamento e funcionamento pleno do novo edifício
dos Paços do Concelho de Oeiras, bem como
todos os benefícios diretos e indiretos para a
Autarquia decorrentes quer da disponibilização
dos edifícios e dos espaços atualmente ocupados, quer das vantagens inerentes à concentração dos serviços municipais possibilitada pelo
futuro edifício, são relevantes os ganhos.
Quanto aos acessos viários, serão assegurados
a partir da Avenida Isabel Queirós, mediante
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49

MILHÕES DE EUROS
CUSTO ESTIMADO
DA OBRA
Edifício. Vai albergar diversos serviços municipais, num total de cerca de 800 postos de trabalho

67
16

METROS DE ALTURA

PISOS
MAIS TRÊS PISOS
EM CAVE
Central. Novo edifício reflete preocupações sociais, ambientais e económicas

Acessos. Assegurados a partir
da Avenida Isabel Queirós

a criação de uma entrada e duas saídas. Um
dos aspetos cruciais da relocalização de serviços decorrente da concentração permitida pelo
novo edifício administrativo municipal é sem
dúvida o impacte que o mesmo terá em termos
do tráfego urbano em Oeiras, bem como dos
sistemas locais de transportes públicos e estacionamento.
A análise destes impactes foi efetuada em sede
do projeto do novo edifício, através de um estudo de tráfego específico encomendado a um gabinete especializado. A transferência de tantos
trabalhadores, serviços e funções municipais
para um único edifício terá como consequência inevitável um aumento da notoriedade e da
atratividade da zona urbana conhecida como
Urbanização Fórum, com o consequente maior
afluxo de visitantes e utentes à mesma, pelo
que se encontra em estudo a construção de um
parque público de estacionamento subterrâneo
na referida praça da Rua Dr. José da Cunha,
como forma de responder ao previsível aumento substancial da procura de estacionamento. •

MELHORES CONDIÇÕES DE
ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS
MELHORES CONDIÇÕES
DE TRABALHO PARA
FUNCIONÁRIOS E ELEITOS
RACIONALIDADE
ECONÓMICA,
A MÉDIO E LONGO PRAZO
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
E AMBIENTAL
DIGNIDADE E
RESPONSABILIDADE SOCIAL
(ACESSO A UTENTES DE
MOBILIDADE REDUZIDA)
Julho | Agosto 2019
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ESCOLAS
INVESTIMENTO

3
300

MILHÕES
DE EUROS
OBRA

MIL EUROS
NOVO MOBILIÁRIO
E EQUIPAMENTO
Escolas. Objetivo passa por salas luminosas e cómodas, com cor e boas condições acústicas e térmicas

Plano de Reabilitação
do Edificado Escolar

P

a ra dar resposta ao novo conceito qualitativo de escola que se pretende e possibilitar as novas formas de abordagem do
curriculum, o Município de Oeiras implementou o Plano Estratégico de Reabilitação do
Edificado Escolar.
O plano, integrado no novo ciclo de desenvolvimento da política de Educação em Oeiras, tem como finalidade requalificar os edifícios escolares e seus espaços de jogo e recreio, desenvolvendo espaços com
qualidade, higiene e segurança, que possibilitem
também novas formas de abordagem do curriculum
e contribuam para a promoção do sucesso escolar.
Estão em curso várias empreitadas, entre requalificações e beneficiações, em diversos estabelecimentos de ensino da rede pública, que visam a criação
de salas luminosas e cómodas, com mais cor e com
boas condições acústicas e térmicas; corredores
mais alegres; espaços lúdicos mais apelativos; pela
introdução de novos espaços, diversificados e flexíveis: para pensar, trabalhar, fazer teatro, música,
desporto, para a iniciação à experimentação científica e tecnológica.

Oeiras Atual

Entre as intervenções mais significativas destaque para a requalificação integral da EB Narcisa
Pereira, com inauguração prevista para o mês
de setembro.
Para o ano de 2019 estão ainda previstas outras
intervenções: EB Sto. António de Tercena (Barcarena); JI Sá de Miranda (Oeiras); EB Conde de
Oeiras (Oeiras); ES Miraflores (Algés); ES Aquilino Ribeiro (Talaíde); JI Luísa Ducla Soares (Algés); JI Tomás Ribeiro (Carnaxide); EB D. Pedro
V (Linda-a-Velha); EB Conde Ferreira (Oeiras);
EB Porto Salvo (Porto Salvo); JI Roberto Ivens
(Cruz Quebrada); EB Amélia Vieira Luís (Carnaxide); EB Sophia Mello Breyner (Carnaxide);
EB Cesário Verde (Queijas); EB S. Bento (Valejas); EB Anselmo de Oliveira (Paço de Arcos);
EB Joaquim de Barros (Paço de Arcos).
Para além disso, até ao início do próximo ano
letivo, todas as salas de aula do 1º ciclo estarão equipadas com novo mobiliário e todas as
escolas cujas instalações estão a sofrer obras
de requalificação terão o seu equipamento renovado. •

OEIRAS

EB CONDE
FERREIRA

Iniciaram-se em agosto beneficiações diversas e pinturas
exteriores e interiores na EB
Conde Ferreira, em Oeiras. O
investimento é de 222.500,00€.

ALGÉS

JI LUÍSA DUCLA
SOARES

O Município promoveu diversas
beneficiações no interior e no
espaço exterior do JI Luísa Ducla
Soares, em Algés, incluindo a repintura de fachadas e muros exteriores, a remodelação dos espaços exteriores de jogo e lazer,
bem como a implementação de
outras diversas pequenas beneficiações. Os trabalhos representaram um custo de 84.459,96€.
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ESCOLAS

PORTO SALVO

Queijas

EB JI Narcisa Pereira
renovada
INVESTIMENTO
665 mil euros
+ 200 mil euros
(equipamento)

ESCOLA AQUILINO
RIBEIRO

Estão concluídos os trabalhos
de requalificação da cozinha,
tendo sido substituídas e atualizadas, onde necessário, as redes
de águas, gás e esgotos. A obra
incluiu ainda colocação de novas grelhas de escoamento de
águas, colocação de novos pavimentos e revestimento no chão
e nas paredes. A empreitada representou um investimento de
cerca de 99.069,97€ (+ IVA).

OEIRAS

ESCOLA BÁSICA
2/3 CONDE
DE OEIRAS

Estão em curso os trabalhos
de substituição da cobertura
de fibrocimento existente por
uma nova cobertura em chapa
termo lacada e estrutura metálica. A empreitada representa
um investimento de cerca de
269.985,02€ (+ IVA).

JI SÁ DE MIRANDA

A Câmara Municipal de Oeiras promove, com
regularidade, obras de requalificação nas escolas
do concelho.

A

EB/JI Narcisa Pereira, em Queijas,
foi, neste âmbito, objeto de uma remodelação geral. Em todos os espaços interiores foram efetuadas pinturas e recuperação das paredes e portas, assim
como colocados novos revestimentos, salas de
aula, espaços administrativos, instalações sanitárias novas, salão polivalente e ginásio, assim
como a cozinha e dispensas totalmente reabilitadas, incluindo equipamentos novos.
No interior, a intervenção focou-se na colocação de novos pavimentos vinílicos sobre os
pavimentos em mosaico, remodelação integral
das instalações sanitárias (JI, 1º ciclo, ensino
especial e funcionários), da cozinha, novas sa-

las de apoio e atividades, adequando os espaços às
necessidades atuais.
As redes de águas, de esgotos domésticos e pluviais,
bem como a rede de incêndios foram reformuladas.
Foram ainda revistas as zonas de canteiros e outros
espaços verdes, manutenção das árvores existentes e
reposição ou plantação de outras, além de um novo
sistema de rega mais eficiente e funcional.
Paralelamente decorreu a total requalificação da
área do campo de jogos e a construção de um novo
espaço de jogo e recreio, espaço esse que ampliará
grandemente e em complemento a zona de recreio,
com perfusas sombras naturais, equipado com escorregas, zonas de trepar, escalada, pontes, cordas e
casinhas de brincar. •

No JI Sá de Miranda estão em
curso as obras de remodelação
dos espaços interiores programadas, incluindo pinturas das
paredes, colocação de piso radiante, novas bancadas nas salas de atividades, recuperação
de portas interiores e exteriores
das salas de atividades e da porta principal. A empreitada representa um investimento de cerca
de 66.250,00€ (+ IVA).

TERCENA

ESCOLA BÁSICA
SANTO ANTÓNIO

Estão em curso os trabalhos de
reabilitação e melhoramento dos
espaços interiores e exteriores.
Também os espaços verdes e zona
da horta pedagógica foram alvo de
revisão e manutenção. A empreitada representa um investimento de
cerca de 159.591,08€ (+ IVA).

Julho | Agosto 2019
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URBANISMO

N

o âmbito da estratégia de requalificação e reconversão urbana dos
centros históricos e áreas de génese ilegal do concelho, a Câmara Municipal de Oeiras procedeu, em maio, a
nova aprovação das Áreas de Reabilitação Urbana de Algés e Cruz Quebrada/Dafundo, Carnaxide, Oeiras, Caxias e Paço de Arcos, através
do Aviso n.º 8045/2019, publicado em Diário
da República, 2.ª série N.º 89 de 9 de maio de
2019, dando continuidade à sua ação de revitalização destas zonas, nomeadamente na requalificação do espaço público, na reabilitação de
equipamentos municipais e na recuperação do
parque edificado.
A delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana
no Concelho de Oeiras procura estimular também a iniciativa privada através da aplicação de
benefícios fiscais na reabilitação do património
construído.

Oeiras Atual

APROVADAS
NOVAS ÁREAS
DE REABILITAÇÃO
URBANA
A decisão procura estimular a iniciativa
privada através de benefícios fiscais
À semelhança da Operação de Reabilitação Urbana de Porto Salvo, aprovada em
2018, o Município encontra-se a desenvolver as respetivas ORU de Algés e Cruz
Quebrada/Dafundo, Carnaxide, Oeiras, Caxias e Paço de Arcos, assim como a
delimitação de novas Áreas de Reabilitação Urbana no Concelho de Oeiras, procurando desta forma promover a revitalização do concelho. •
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MUNICÍPIO
Ocean Campus
é um projeto da
APL - Ministério do Mar

Requalificação
da zona
ribeirinha
Foi apresentado no passado mês de julho o Ocean Campus, um projeto da APL – Ministério do Mar para requalificação da zona ribeirinha entre Pedrouços, Lisboa e Cruz
Quebrada. Na oportunidade, Isaltino Morais anunciou
que o Município está disponível para antecipar o cenário
de concretização do programa.
Com três fases de implementação, a intervenção no território de Oeiras está prevista para a segunda fase (2022
- 2026), envolvendo um investimento total de 152 milhões
de euros em hotel, espaço empresarial e centros de investigação, Marina do Jamor, Blue Business School, assim
como em terrapleno, arranjos exteriores e acessibilidades.
Com o intuito de acelerar o processo, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras afirmou que o Município “está
disponível para antecipar o cenário de concretização que
o programa de faseamento prevê” para a requalificação da
zona, de modo a que a “primeira e segunda fases possam

Cerimónia. Presidentes dos Municípios de Lisboa e Oeiras com a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino

ser executadas em simultâneo”.
Isto significa que as obras em Oeiras podem começar já no próximo ano, comprometendo-se para o efeito a Câmara Municipal a alocar as verbas e os meios necessários que
permitam garantir a componente física que suportará as atividades no cenário urbanístico que se estende até à zona da foz do rio Jamor.
Isaltino Morais anunciou também a requalificação das praias de Algés e da Cruz Quebrada, garantindo que se está a trabalhar para hastear bandeiras azuis nas praias de
Paço de Arcos e de Caxias. •

Novos programas
de habitação
Promover a construção, beneficiação ou conservação dos edifícios e
habitações que integram o parque
de habitação municipal, de acordo
com as carências habitacionais,
constituem competências do Município.
Atualmente o Município gere a
reabilitação e recuperação de cerca de 3 500 habitações, distribuídas pelos bairros municipais do
concelho. São cerca de 100 habitações reparadas por ano, com
um custo médio de cerca de seis
mil euros por habitação. O custo de reparação/requalificação
do conjunto de fogos devolutos e
ocupados ascende a um milhão de
euros/ano.
Na sequência da reparação de fogos devolutos foram atribuídos no
passado mês de julho 14 fogos a

famílias carenciadas, estando prevista uma nova atribuição de casas
ainda no decurso do ano 2019.
De entre as obras propostas a realizar em bairros municipais no
âmbito das infraestruturas e equipamentos ou espaços públicos,
destaque para o Parque Urbano
Quinta da Politeira, investimento
de 1.280.000€, e para o circuito
pedonal do Bairro dos Navegadores, investimento de 100 mil euros. •

NOVOS PROGRAMAS
DE HABITAÇÃO
2019-2023

HABITAÇÃO
NOS CENTROS
HISTÓRICOS

Inseridos no Programa de
Habitação Municipal de construção
de novos fogos, para arrendamento
e aquisição acessível a famílias
jovens e famílias numerosas,
cujosrendimentos não permitem a
aquisição de habitação no mercado
privado.

O Município gere
atualmente 53
contratos de
arrendamento em
centros históricos.
No ano de 2018
foram sorteadas
e atribuídas dez
habitações. Durante o
ano de 2019 prevê-se
a atribuição de mais
16 habitações, em
edifícios que estão
em recuperação.

523
FOGOS

T0 A T4

TIPOLOGIAS

44,5
MILHÕES DE EUROS
INVESTIMENTO TOTAL

TOTAL A ATRIBUIR
EM 2019

16

HABITAÇÕES
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MUNICÍPIO
PAÇO
DE ARCOS

MELHORIA
DO JARDIM

Inovação. Instalações acolhem 90 colaboradores da LG Portugal

Inauguradas novas instalações

LG no TagusPark
A LG Electronics Portugal inaugurou no passado dia 9 de julho
as suas novas instalações em
Portugal, na nova área de Inovação do TagusPark. O Embaixador da República da Coreia
em Portugal, Song Oh, o CEO
do TagusPark, Eduardo Baptista Correia, o presidente da LG
Electronics Ibéria, Jaime de Jaraiz, o Diretor-Geral da LG Portugal, Ruy Conde, e o presidente
da Câmara Municipal de Oeiras,

Isaltino Morais, marcaram presença na cerimónia.
A nova área de Inovação do TagusPark é totalmente dedicada
a organizações que promovem
e desenvolvem uma atividade
impactante e inovadora. A LG
Electronics Portugal é a primeira empresa com morada nos
novos edifícios, ocupando um
bloco com 1.865 m2 e que, desde
abril deste ano, acolhe os seus
90 colaboradores.

Após a cerimónia de inauguração, seguiu-se o momento de
revelação do novo showroom
da LG Electronics Portugal, de
254 m2, reunindo as principais novidades e inovações da
marca nas suas diversas áreas
de atuação: Home Appliances,
Home Entertainment, Business Solutions e Air Conditioning & Energy Solutions. •

Visita ao Instituto
de Soldadura e Qualidade

Visita. No âmbito de mostra tecnológica

Oeiras Atual

Ficou concluída em julho a
obra de requalificação do
Jardim Municipal de Paço
de Arcos, incluindo a requalificação integral de pavimentos, lancis e renovação
do mobiliário urbano. Esta
empreitada terminou com a
pintura do pavimento numa
argamassa sintética colorida mais confortável para os
transeuntes. O custo da iniciativa foi de 53.800,00€.

O presidente da Câmara Municipal
de Oeiras, Isaltino Morais, juntamente com uma comitiva composta por
membros do Executivo municipal, visitou no final do passado mês de julho
o Instituto de Soldadura e Qualidade,
no âmbito de uma mostra tecnológica.
Foram abordadas as inovações do ISQ
para as áreas de aeronáutica e aeroespacial, mobilidade e smart cities, agricultura, sustentabilidade e indústria. •

OEIRAS

PARQUE
PROVISÓRIO

Ficou concluída no passado mês de agosto a obra de
construção de um estacionamento provisório no Bairro
dos Corações, tendo em conta a necessidade de reforçar
o referido local com a dotação de parqueamentos. A
empreitada representou um
investimento de 44.350,00€.
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MOBILIDADE
TAGUSPARK

LAGOAS PARK

QUINTA DA FONTE
OEIRAS PARQUE
(entre as 12h e as 15h)

INTERFACE PAÇO DE ARCOS

Valley Shuttle gratuito

Entre a estação de Paço
de Arcos e o Taguspark
Este transporte de passageiros de média capacidade assegura a
ligação entre a estação de caminho-de-ferro de Paço de Arcos e os
parques empresariais da Quinta da Fonte, Lagoas Park e Taguspark.

O

novo transporte insere-se na estratégia
do Município para
melhorar a mobilidade no concelho, uma das grandes
prioridades do atual Executivo
Municipal, que tem vindo a reforçar o investimento nesta área, colmatando as lacunas da oferta dos
operadores de transporte coletivo
licenciados pela Administração
Central. A ligação efetuada pelo
Valley Shuttle vai oferecer uma solução mais sustentável e económica às dezenas de milhares de pessoas que diariamente se deslocam
para estes parques empresariais
funcionando nos dias úteis, entre
as 07:00 e as 19:00, com intervalos de 20 minutos. Ainda neste
sentido, o Município tem em fase
de estudo a continuação da imple-

mentação de um transporte, em
linha dedicada, que irá ligar as
estações de caminho-de-ferro de
Paço de Arcos e Cacém (no concelho de Sintra), passando pelos três
parques empresariais, numa ligação considerada estratégica para a
região pela Área Metropolitana de
Lisboa. Recorde-se que, em abril,
a Câmara Municipal de Oeiras arrancou com a obra do viaduto da
Quinta da Fonte (que vai ligar o
Parque das Cidades à Quinta da
Fonte), cujo investimento rondou
os 2 milhões de euros e que vai
permitir uma distribuição mais
equilibrada dos fluxos rodoviários,
diminuindo os constrangimentos
de trânsito que se sentem sobretudo em horas de ponta. 2 Milhões
de euros (por ano) é também o
valor do investimento do Municí-

pio nos novos passes sociais lançados em março e que permitiram
às famílias poupanças elevadas.
Por outro lado, em 2018, o Município colocou em circulação,
na União de Freguesias de Algés,
Linda-a-Velha e Cruz Quebrada
– Dafundo, o COMBUS (transporte coletivo de passageiros); no
último trimestre de 2019, o COMBUS passará a circular também
na União de Freguesias de Oeiras, Paço de Arcos e Caxias e, em
2020, o serviço será alargado ao
restante território.
O Município tem ainda em desenvolvimento projetos de vias estruturantes, entre as quais se destacam a Via Longitudinal Sul (1ª
Troço - Lage / Nó de Oeiras da A5,
2ª Troço - Quinta da Fonte / Cidade do Futebol); Via Longitudinal

Norte (Troço Queijas / Carnaxide); Via de Distribuição Primária
(Troço Porto Salvo / Talaíde); Ligação Santo Amaro de Oeiras –
Paço de Arcos (a sul da linha de
caminho de ferro); Ligação Porto
Salvo – Vila Fria; Variante à Avenida do Forte, em Carnaxide; Variante à Avenida 25 de Abril, em
Linda-a-Velha; e Variante ao Centro de Barcarena. •

GRATUITO

DE 20 EM 20
MINUTOS
HORÁRIO

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
DAS 7H00 ÀS 19H00
Julho | Agosto 2019
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URBANISMO
Alamedas António Sérgio e Fernão Lopes

Requalificação paisagística
de separador central e rotunda
A intervenção nos canteiros ao longo da Alameda António Sérgio, em Linda-a-Velha, visa não
apenas a qualificação estética mas, principalmente, a valorização ambiental.
Essa valorização decorre de:
- Alteração do sistema de rega de aspersão para gota-a-gota, com redução das dotações de água
e reforço da eficiência da rega;
- Promoção da biodiversidade, com introdução de material vegetal com floração que viabiliza
alimento para avifauna e entomofauna;
- Redução de emissão de gases, com eliminação de cortes com máquinas corta-relva e menores
deslocações de viaturas automóveis para remoção de resíduos verdes a vazadouro.
Na sequência da requalificação do separador central teve início a requalificação paisagística da
rotunda localizada no topo da Alameda Fernão Lopes.
A proposta contempla a criação de uma grande bolsa com rosas sevillanas, espécie de floração
vermelha intensa e de grande duração no tempo. O sistema de rega será reformulado no sentido de permitir a diminuição dos consumos de água. •

Paço de Arcos

Mais estacionamento
na Rua Salette Tavares
Encontra-se concluído o projeto para requalificação da Rua Salette Tavares, artéria situada
entre um conjunto de prédios de habitação e
comércio e a Escola Secundária Luís de Freitas
Branco. O projeto tem por objeto a reperfilagem
e a criação de um parque de estacionamento,
bem como a requalificação paisagística de toda
a envolvente.

CARNAXIDE

NOVA ROTUNDA

A Rotunda na Estrada da Outurela no cruzamento para Rua João das Regras (que
dá acesso ao Centro Cívico de Carnaxide)
encontra-se em obra de qualificação.
A proposta tem por objetivo o enquadramento paisagístico, garantindo condições de
segurança à circulação rodoviária através da
criação de um relevo que atuará como dissuasor de velocidade em caso de despiste.

QUEIJAS

PASSADIÇO
NA RUA DA MINA

Ficou concluída em julho a instalação de
um passadiço entre a Rua da Mina e as
Escadinhas da Fonte, de modo a permitir
a passagem pedonal sobre a linha de
água que acompanha a Rua da Mina,
sobretudo em dias de chuva intensa. A
estrutura foi pensada de forma a contemplar a circulação de pessoas de mobilidade condicionada.
A intervenção contemplou ainda a requalificação da área envolvente, com a reparação de pavimentos e pintura de paredes
e muros. O custo da obra é de cerca de 15
mil euros.

A intervenção justifica-se essencialmente
pela necessidade evidente do aumento da
oferta de estacionamento, durante o dia por
parte da população escolar e à noite pelos
moradores. A solução apresentada permite
legalizar e aumentar significativamente a
oferta de lugares: aproximadamente 100
lugares de estacionamento e três lugares
para pessoas com mobilidade reduzida.

CAXIAS

MAIS ESTACIONAMENTO

A obra consistiu na construção de uma
via de ligação entre a Rua Paulo da Gama,
no Alto do Lagoal, e a Alameda Calouste
Gulbenkian, em Caxias, incluindo criação
de estacionamento, pavimentações, beneficiação da drenagem pluvial, da iluminação pública e do espaço verde envolvente. Os trabalhos tiveram um custo de
167.800,24€ (+ IVA).

Oeiras Atual
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AMBIENTE

Gestão de resíduos

O outro lado do festival

A

edição do NOS Alive 2019 realizada
nos dias 11, 12 e 13 de julho contou, como vem sendo habitual, com
o apoio do Município de Oeiras no
que respeita à gestão dos resíduos produzidos,
incluindo o período de montagem e desmontagem do festival. Para além desta intervenção,
procedeu-se também ao reforço da limpeza urbana na zona envolvente ao recinto do evento.
O Município instalou no local aproximadamente 520 equipamentos para a deposição de resíduos equiparados a urbanos, contemplando as
diferentes frações: papel/cartão, embalagens,
vidro e resíduos indiferenciados.
Foi programada a higienização dos equipamentos, a sua recolha diária e o transporte dos resíduos para tratamento, durante a realização do
evento, com uma recolha total de resíduos de
cerca de 36 toneladas.
Os custos relacionados com o tratamento e valorização dos resíduos foram assegurados pela
entidade promotora do NOS Alive. •

Jovens. Equipas afetas ao projeto Jovens em Movimento colaboraram na limpeza do recinto

Limpeza
em bairros
municipais
O Município tem vindo a realizar uma série de intervenções
extraordinárias e melhorias na limpeza urbana nos bairros
municipais.
Durante o mês de julho foram objeto de intervenção o Bairro
Páteo dos Cavaleiros, com lavagem de pavimentos pedonais,
varredura mecânica de arruamentos e recolha de resíduos
abandonados e/ou depositados indevidamente na via pública,
e o Bairro Moinho das Rolas, com reforço da varredura. •

520
36

EQUIPAMENTOS

TONELADAS
DE RESÍDUOS

EN 6 e EN 249-3

Intervenções
extraordinárias
Tendo como objetivo a melhoria do serviço prestado na área da higiene
urbana, o Município de Oeiras, para além das tarefas programadas, tem
vindo a realizar diversas intervenções extraordinárias.
No mês de julho, para além do apoio de limpeza em todos os eventos
realizados no concelho, a Avenida Marginal foi objeto de intervenção a
dois níveis: varredura mecânica, entre Paço de Arcos e o Jamor, e desmatação, no troço entre o Alto da Boa Viagem e Caxias.
Também a variante EN 249 foi desmatada, no troço entre Porto Salvo e
o acesso ao TagusPark.
Procedeu-se ainda à recolha de deposições indevidas de resíduos e limpeza de um terreno municipal localizado na envolvente do Bairro Alto
dos Barronhos, em Carnaxide. •
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Oeiras
tem Vida

P

Exposição. Assinalou o Dia Mundial da Conservação da Natureza

Aquisição
de viaturas

Novos aspiradores
de Resíduos

O Município adquiriu recentemente dois aspiradores urbanos elétricos, uma
máquina giratória, oito viaturas de mercadorias para
recolha de monos e uma
viatura pesada para recolha
de verdes.
Ainda no decorrer do presente ano está prevista a
aquisição de 12 viaturas
ligeiras de mercadorias
tendo em vista a renovação
da frota nesta tipologia de
viaturas, 11 viaturas para a
frota da Polícia Municipal e
uma viatura para a Proteção Civil.

Aspiradores. Limpeza mais eficaz e minuciosa

Oeiras Atual

ara assinalar o Dia Mundial da
Conservação da Natureza, o Município inaugurou em julho a exposição Oeiras tem Vida no Passeio Marítimo de Oeiras – Praia de Santo
Amaro.
Durante aquele mês realizaram-se também
dois Percursos para Famílias no Jardim do
Palácio do Marquês de Pombal e Quinta
Real de Caxias, contribuindo para a disseminação do conhecimento sobre a biodiversidade local.
A partir de setembro irá realizar-se mais
um conjunto de percursos, workshops e
Bioblitz, em diversos espaços verdes municipais, permitindo a observação de diferentes espécies de fauna e flora e o registo
na plataforma digital Biodiversity4all , como
forma de promover uma maior consciência
e a prática da ciência cidadã. Para participar basta aceder à plataforma pela web ou
através do site municipal. •

Desde o final do mês de julho
que as equipas de limpeza
urbana contam com o auxílio de
dois novos aspiradores elétricos
móveis de resíduos urbanos.
Este equipamento permite aumentar a eficácia da higiene urbana, resultando numa limpeza mais
minuciosa, garantindo facilidade
de acesso a locais inacessíveis a
intervenções com pá e vassoura.
Atualmente encontram-se a operar na Baixa de Algés e na Estação
de Oeiras e nas ruas envolventes. Para além de impulsionarem
a limpeza do concelho em zonas
de grande movimento, estes aspiradores têm diminuto impacto
ambiental, por não utilizarem diretamente combustíveis fósseis. •
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE JUNHO
DE 2019
ATA NÚMERO DEZASSETE/DOIS
MIL E DEZANOVE
Atribuição de voto de louvor ao Atlético Clube de Porto Salvo:
Deliberado exarar em ata um voto de
louvor à equipa do Atlético Clube de Porto Salvo que se classificou em segundo
lugar e, consequentemente conseguiu a
subida à Divisão de Honra.
Atribuição de voto de louvor à Federação Portuguesa de Futebol:
Deliberado exarar em ata um voto de
louvor à Federação Portuguesa de Futebol, pelos resultados alcançados pela Seleção A (Campeonato da Europa de dois
mil e dezasseis e Campeonato da Liga),
Seleções Jovens e Seleção de Futsal.
Proposta n.º 403/19 – DP
Concurso público para concessão de uso
privativo para instalação e exploração de
um espaço de restauração e bebidas no
edifício designado “Pavilhão do Jardim”,
no Jardim Municipal, em Paço de Arcos:
Deliberado aprovar a decisão de contratar, através de um procedimento, por
concurso público, para a concessão de
uso privativo para instalação e exploração de um espaço de restauração e bebidas no edifício designado “Pavilhão do
Jardim”, no Jardim Municipal, em Paço
de Arcos, bem como, a submissão à Assembleia Municipal.
Proposta n.º 418/19 - SIMAS
Abertura de procedimento por concurso
público para a empreitada de “Remodelação de redes de drenagem de águas
residuais domésticas e pluviais, nas Pracetas de Damão e de Goa, Freguesia da
Venteira, Concelho da Amadora”:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
trinta e um de maio de dois mil e dezanove, na qual aprovou a abertura de
procedimento por concurso público para
a empreitada destinada remodelação de
redes de drenagem de águas residuais
domésticas e pluviais, nas Pracetas de
Damão e de Goa, Freguesia da Venteira,
Concelho da Amadora.
Proposta n.º 419/19 – SIMAS
Abertura de procedimento por concurso
público para a celebração de acordo quadro para execução da empreitada destinada a trabalhos gerais de manutenção
de infraestruturas de abastecimento de
água - Acessórios, ramais, caixas e outros, no Concelho da Amadora, para o
ano de 2020:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
trinta e um de maio de dois mil e dezanove, na qual aprovou a abertura de procedimento por concurso público, tendo
em vista a celebração de acordo quadro
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para execução da empreitada destinada
a trabalhos gerais de manutenção de infraestruturas de abastecimento de água
- acessórios, ramais, caixas e outros, no
Concelho da Amadora, para o ano de
dois mil e vinte.
Proposta n.º 420/19 – SIMAS
Abertura de procedimento por concurso
público para a empreitada destinada à
remodelação de redes de drenagem de
águas residuais domésticas e pluviais,
na Rua de Angola e Praceta de Diu, na
Freguesia da Venteira, no Concelho da
Amadora:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Oeiras e Amadora, da
reunião datada de trinta e um de maio
de dois mil e dezanove, na qual aprovou
a abertura de procedimento por concurso público para a empreitada destinada
à remodelação de redes de drenagem de
águas residuais domésticas e pluviais,
na Rua de Angola e Praceta de Diu, na
Freguesia da Venteira, no Concelho da
Amadora.
Proposta n.º 421/19 - SIMAS
Abertura de procedimento por concurso
público para a celebração de acordo quadro para execução da empreitada de remodelação de redes de águas residuais e
pluviais no Concelho da Amadora - Anos
de 2019/2020:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
trinta e um de maio de dois mil e dezanove, na qual aprovou a abertura de procedimento por concurso público, tendo em
vista a celebração de acordo quadro para
execução da empreitada de remodelação
de redes de águas residuais e pluviais no
Concelho da Amadora, para os anos de
dois mil e dezanove/dois mil e vinte.
Proposta n.º 422/19 - SIMAS - CP
77/2016
Empreitada de Construção do Novo Edifício dos Serviços Técnicos dos SIMAS
de Oeiras e Amadora, em Leceia - 2.ª
revisão de preços:
Ratificada a deliberação do Conselho
de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento
de Oeiras e Amadora, da reunião datada de trinta e um de maio de dois mil
e dezanove, na qual aprovou a segunda
revisão de preços referente à empreitada de Construção do Novo Edifício dos
Serviços Técnicos dos SIMAS de Oeiras
e Amadora, em Leceia.
Proposta n.º 423/19 - SIMAS - CP
83/2018
Empreitada de substituição das redes de
saneamento no Alto da Barra, em Oeiras
- 2.ª fase - Ratificação do ato de suspensão dos trabalhos:
Ratificada a deliberação do Conselho
de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento
de Oeiras e Amadora, da reunião datada de trinta e um de maio de dois mil
e dezanove, na qual aprovou o ato de
suspensão dos trabalhos, no âmbito da
Empreitada de Substituição das Redes
de Saneamento no Alto da Barra, em
Oeiras, segunda fase.

Proposta n.º 424/19 - SIMAS
1.ª Revisão Orçamental 2019 - Modificações no orçamento da receita, da despesa, PPI, aplicação de parte do Saldo de
Gerência e novo Mapa de Pessoal:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
trinta e um de maio de dois mil e dezanove, na qual aprovou a primeira Revisão Orçamental com modificações da receita, da despesa, PPI, aplicação de parte
do saldo de gerência, no valor global de
dezassete milhões quinhentos e oitenta
mil quatrocentos e noventa euros e Novo
Mapa de Pessoal dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos
Municípios de Oeiras e Amadora (dois
mil e dezanove), bem como, a remessa
à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 425/19 - SIMAS
Aplicação de Resultados Transitados/
transferência para a C.M.O. e C.M.A.:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
trinta e um de maio de dois mil e dezanove, na qual aprovou a aplicação de Resultados Transitados/ transferência para a
C.M.O. e C.M.A, bem como, o seu envio à
Assembleia Municipal par aprovação.
Proposta n.º 426/19 – GAF
Transferência financeira no âmbito dos
acordos de execução celebrados com as
juntas de freguesia do Concelho:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
noventa e dois mil e duzentos e cinquenta euros, a cada uma das Juntas de
Freguesia do Concelho, no âmbito dos
Acordos de Execução celebrados entre o
Município e as Freguesias.
Proposta n.º 427/19 - GAF
Apoio a iniciativas das Juntas de Freguesia e Uniões das Freguesias - Transferência financeira:
Deliberado submeter para aprovação da
Assembleia Municipal o apoio a iniciativas das Juntas de Freguesias e Uniões
das Freguesias a atribuição de subsídio
para o ano de dois mil e dezanove, de
acordo com os seguintes valores:
- Quarenta e quatro mil euros, em despesas correntes para a Junta de Freguesia
da União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha, Cruz Quebrada/Dafundo;
- Quarenta e quatro mil euros, em despesas correntes para a Junta de Freguesia
da União das Freguesias de Carnaxide
e Queijas;
- Sessenta e três mil e quinhentos euros,
em despesas correntes para a Junta de
Freguesia da União das Freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra, Paço de
Arcos e Caxias;
-
Vinte e três mil euros, em despesas
correntes para a Junta de Freguesia de
Barcarena e
- Vinte e cinco mil e quinhentos euros, em
despesas correntes para a Junta de Freguesia de Porto Salvo e ainda a submissão
à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 428/19 – GAF
Atribuição de comparticipação financeira à Junta de Freguesia da União das

Freguesias de Algés, Linda-a-Velha, Cruz
Quebrada e Dafundo:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor
quinze mil novecentos e trinta e quatro
euros e setenta e cinco cêntimos, em
despesas de capital, à Junta de Freguesia
da União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha, Cruz Quebrada e Dafundo,
assim como, a submissão à Assembleia
Municipal para aprovação.
Proposta n.º 429/19 – GAF
Transferência de verba relativa ao acordo
de execução n.º 104/2015, Junta de Freguesia da União das Freguesias de Algés,
Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo - Relatório do 2º bimestre de 2019:
Deliberado aprovar a transferência de dois
mil duzentos e oitenta e um euros e sete
cêntimos, para a Junta de Freguesia da
União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo, correspondente ao somatório das verbas para a
remuneração das ações concretizadas durante o segundo bimestre de dois mil e dezanove no âmbito do Acordo de Execução
de Delegação de Competências número
cento e quatro, de dois mil e quinze, assinado entre a C.M.O. e aquela Autarquia.
Proposta n.º 430/19 – GAF
Transferência de verba relativa ao contrato
interadministrativo nº 103/2015 - Junta
de Freguesia da União das Freguesias de
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo - Relatório do 2º bimestre de 2019:
Deliberado aprovar a transferência de
cinco mil setecentos e vinte e dois euros
e cinquenta e seis cêntimos, para a Junta
de Freguesia da União das Freguesias de
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/
Dafundo, correspondente ao somatório
das verbas para a remuneração das ações
concretizadas durante o segundo bimestre de dois mil e dezanove, no âmbito do
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências número cento e
três, de dois mil e quinze, assinado entre
a C.M.O. e aquela Autarquia.
Proposta n.º 431/19 – GAF
Transferência de verba relativa ao acordo de execução n.º 373/2018, Junta de
Freguesia de Barcarena - Relatório do 2º
bimestre de 2019:
Deliberado aprovar a transferência de
verba relativa ao acordo de execução número trezentos e setenta e três/dois mil
e dezoito, Junta de Freguesia de Barcarena, relativa ao relatório do segundo bimestre de dois mil e dezanove, na importância de mil trezentos e sessenta euros
e noventa e um cêntimos.
Proposta n.º 432/19 – GAF
Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 374/2018
- Junta de Freguesia de Barcarena - Relatório 2º bimestre de 2019:
Deliberado aprovar a transferência de
trezentos e setenta e quatro euros e dezoito cêntimos correspondente às despesas efetuadas no segundo bimestre
de dois mil e dezanove, para a Junta de
Freguesia de Barcarena.
Proposta n.º 433/19 - GAF
Atribuição de comparticipação financeira à Junta de Freguesia da União das
Freguesias de Carnaxide e Queijas:

Deliberações e Regulamentos
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor dois
mil e noventa e dois euros e cinquenta
e oito cêntimos, em despesas de capital,
destinadas à aquisição de três computadores e uma mesa, a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
quatro mil novecentos e vinte euros,
em despesas correntes, para fazer face
a despesas de materiais e serviços de
apoio às festividades das Festas da Rocha
e ainda o envio à Assembleia Municipal
para aprovação.

Deliberado aprovar a transferência de
dois mil duzentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e oito euros, para a Junta de Freguesia da União das Freguesias
de Oeiras, São Julião da Barra, Paço de
Arcos e Caxias, correspondente ao somatório das verbas para a remuneração das
ações concretizadas durante o segundo
bimestre de dois mil e dezanove, no âmbito do Acordo de Execução de Delegação de Competências número noventa e
oito, de dois mil e quinze, assinado entre
a C.M.O. e aquela Autarquia.

Oeiras, na modalidade de fornecimento
contínuo – Informação prévia para elaboração de proposta de deliberação para
autorização da decisão de contratar:
Deliberado aprovar a adoção de um procedimento por concurso público com
publicidade internacional para a aquisição da prestação de serviços de comunicação de dados para todos os edifícios do
Município de Oeiras, na modalidade de
fornecimento contínuo, pelo preço base
em oitocentos mil euros, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor.

Proposta n.º 434/19 – GAF
Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo nº 101/2015,
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas - Relatório
do 2º bimestre de 2019:
Deliberado aprovar a transferência de
quinze mil seiscentos e oitenta e quatro
euros e noventa e um cêntimos, para a
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas, correspondente ao somatório das verbas para
a remuneração das ações concretizadas
durante o segundo bimestre de dois mil
e dezanove, no âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências número cento e um, de dois
mil e quinze, assinado entre a C.M.O. e
aquela Autarquia.

Proposta n.º 438/19 – GAF
Transferência de verba relativa ao acordo
de execução nº371/2018 - Junta de Freguesia de Porto Salvo - Relatório do 2º
bimestre de 2019:
Deliberado aprovar a transferência de
três mil e oitenta e oito euros e sessenta
e seis cêntimos, no âmbito do acordo de
execução número trezentos e setenta e
um/dois mil e dezoito para a Freguesia
de Porto Salvo, relativa ao relatório do
segundo bimestre de dois mil e dezoito.

Proposta n.º 445/19 – DPGU
Pedido de isenção de taxas - Pedido de
prorrogação para início de obra do Instituto S. João de Deus:
Deliberado isentar do pagamento das
taxas relativas ao licenciamento da construção de uma Unidade de Saúde de
Cuidados Continuados, no valor de trinta e quatro mil seiscentos e setenta e três
euros e trinta e dois cêntimos.

Proposta n.º 435/19 - GAF
Transferência de verba relativa ao acordo de execução n.º 102/2015, Junta de
Freguesia da União das Freguesias de
Carnaxide e Queijas - Relatório do 2º bimestre de 2019:
Deliberado aprovar a transferência de
dez mil trezentos e quarenta e cinco euros e trinta e dois cêntimos, para a Junta
da União das Freguesias de Carnaxide
e Queijas, correspondente ao somatório
das verbas para a remuneração das ações
concretizadas durante o segundo bimestre de dois mil e dezanove, no âmbito
do Acordo de Execução de Delegação
de Competências número cento e dois,
de dois mil e quinze, assinado entre a
C.M.O. e aquela Autarquia.
Proposta n.º 436/19 - GAF
Transferência de verbas relativa ao contrato interadministrativo nº 97/2015,
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Oeiras, S. Julião da Barra, Paço
de Arcos e Caxias - Relatório do 2º bimestre de 2019:
Deliberado aprovar a transferência de
dez mil duzentos e trinta e oito euros e
cinquenta cêntimos, para a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Oeiras, São Julião da Barra, Paço de Arcos
e Caxias, correspondente ao somatório
das verbas para a remuneração das ações
concretizadas durante o segundo bimestre de dois mil e dezanove, no âmbito do
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências número noventa e
sete, de dois mil e quinze, assinado entre
a C.M.O. e aquela Autarquia.
Proposta n.º 437/19 – GAF
Transferência de verbas relativa ao acordo de execução nº 98/2015, Junta de Freguesia da União das Freguesias de Oeiras,
S. Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
- Relatório do 2º bimestre de 2019:

Proposta n.º 440/19 - DMT
Alteração ao Regulamento Geral de Estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada de Oeiras
- Alargamento da Zona de Estacionamento de Duração Limitada de Miraflores à Rua Dr. António Loureiro Borges
- Arquiparque:
Deliberado aprovar a alteração ao Regulamento Geral de Estacionamento nas
Zonas de Estacionamento de Duração
Limitada de Oeiras - Alargamento da
ZEDL de Miraflores à Rua Doutor António Loureiro Borges, Arquiparque.
Proposta n.º 441/19 – DC
Adenda ao Protocolo n.º 253/2014, celebrado entre o Município de Oeiras,
Município de Cascais e a Orquestra de
Câmara de Cascais e Oeiras:
Deliberado aprovar a celebração da competente adenda ao Protocolo de Cooperação número duzentos e cinquenta e três,
de dois mil e catorze, celebrado entre o
Município Oeiras, Município de Cascais e
a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras de mediante a atualização da comparticipação financeira para o valor de cento
e quarenta e cinco mil euros, anuais, a
atribuir por cada um dos Municípios.
Proposta n.º 442/19 – DBEC
Aceitação de doação de obra de arte pela
pintora Cremilda Cardoso ao Município
de Oeiras:
Deliberado aceitar e agradecer a referida
doação que será posteriormente inventariada e segura pela Divisão de Património.
Proposta n.º 443/19 – DC
Valor da inscrição no Curso Livre 2019 a
História da Ciência em Portugal:
Deliberado aprovar o valor de inscrição
no Curso Livre A História da Ciência em
Portugal, no montante de vinte euros,
isento de IVA e a redução de vinte e cinco por cento, do valor de ingresso na formação para funcionários da autarquia.
Proposta n.º 444/19 – DGSI
Procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição
de serviços de comunicações de dados
para todos os edifícios do Município de

Proposta n.º 446/19 – DD
Atribuição de comparticipações financeiras para obras ou aquisição/manutenção de equipamentos no âmbito do
Regulamento de Apoio ao Associativismo
Desportivo de Oeiras para o ano 2019:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipações financeiras, às coletividades
do Concelho, que irão desenvolver as obras
e aquisição/manutenção de equipamentos, num montante global de quatrocentos
e três mil e quatrocentos e quarenta euros.
Proposta n.º 447/19 – DE
Atribuição de apoio para passeio de catamaran entre Alcântara e S. Julião da Barra,
no âmbito do Projeto Escola Azul - Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos:
Deliberado aprovar a atribuição do montante de mil duzentos e cinquenta euros,
ao Agrupamento de Escolas de Paço de
Arcos, destinado a apoiar o passeio de
catamaran entre Alcântara e São Julião
da Barra, a realizar no dia catorze de junho de dois mil e dezanove, pelos alunos
que integram o Projeto Escola Azul.
Proposta n.º 448/19 – DE
Atribuição do subsídio para apoio ao funcionamento do Agrupamento de Escolas
Linda-a-Velha e Queijas - ano de 2019:
Deliberado aprovar a atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas Linda-a-Velha e Queijas no valor de quarenta
e sete mil quinhentos e oitenta e seis
euros e quarenta cêntimos, como apoio
ao funcionamento das escolas do Agrupamento, no ano de dois mil e dezanove.
Proposta n.º 449/19 – DAEGA
Atribuição de apoio logístico e financeiro
ao Instituto Gulbenkian de Ciência para
organizar o 4º Encontro Científico dos
alunos do Programa de Pós-Graduação
Ciência para o Desenvolvimento:
Deliberado aprovar o apoio logístico ao
evento e um apoio financeiro similar ao
que foi concedido para a terceira edição,
através de comparticipação no alojamento apenas dos alunos estrangeiros que
irão deslocar-se a Oeiras para participarem no Encontro, através da atribuição
de um subsídio à Fundação Calouste
Gulbenkian, no valor de cinco mil cento
e quarenta e quatro euros.
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Proposta n.º 450/19 – DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Tiago de
Almeida, n.º 24, 3.º B, Bº Barronhos,
Carnaxide:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Quatro, situado na Rua Tiago de Almeida, número vinte e quatro, terceiro
B, Bairro dos Barronhos, em Carnaxide,
mediante a fixação da renda mensal no
valor de vinte e seis euros e trinta e oito
cêntimos, com entrada em vigor a um de
julho de dois mil e dezanove.
Proposta n.º 451/19 – DGHM
Permuta de habitação na Rua Azeredo
Perdigão, n.º 8 A, Bº do Pombal e a rua
Dr. Vítor Sá Machado n.º 10, R/C A, Bº
Páteo dos Cavaleiros:
Deliberado aprovar a transferência e
atribuição do fogo T Um, situado na
Rua Doutor Vitor Sá Machado, dez, rés-do-chão A, Bairro Páteo dos Cavaleiros
e a transferência e atribuição de fogo T
Zero, situado na Rua Azeredo Perdigão,
oito A, no Bairro do Pombal, a João Manuel Fonseca.
Proposta n.º 452/19 – DGHM
Transferência na rua Dr. Alberto Pinheiro Torres, n.º 8, R/C, Dto, no Páteo dos
Cavaleiros, em Carnaxide, para o fogo
sito na Rua Dr. Nuno Simões, n.º 7, R/C,
Dto, Bº Páteo dos Cavaleiros:
Deliberado aprovar a transferência da habitação do fogo T Três, sito na Rua Doutor
Nuno Simões, número sete, rés-do-chão
direito, Bairro Páteo dos Cavaleiros, para
o fogo sito na Rua Doutor Nuno Simões,
número sete, rés/chão Direito, Bairro Páteo dos Cavaleiros, mediante a fixação da
renda mensal no valor de vinte euros e
cinquenta e três cêntimos a partir do dia
um de julho de dois mil e dezanove.
Proposta n.º 453/19 – DCS
Atribuição de comparticipação financeira à BIPP - Inclusão para a Deficiência
– Associação, para apoio à plantação de
batata nos Lameiros da Cartuxa:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira no valor de dois
mil e quinhentos euros, ao BIPP - Inclusão para a Deficiência- Associação, para
apoio à plantação de batata nos Lameiros da Cartuxa.
Proposta n.º 454/19 – DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Apoio - Associação de Solidariedade
Social, no âmbito da 32.ª Edição do Programa “Férias em Saúde” 2019:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, no montante
global de quatro mil e quinhentos euros,
à APOIO - Associação de Solidariedade
Social, destinada ao pagamento da estadia, em pensão completa, dos vinte e oito
munícipes e duas enfermeiras, no Programa “Férias em Saúde” destinada à
trigésima segunda Edição previsto realizar-se no período de trinta e um de maio
a seis de junho de dois mil e dezanove.
Proposta n.º 455/19 – DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Associação Cultural e Desportiva
da Pedreira dos Húngaros para apoio ao
Projeto “EntreCul – E6G em 2018”:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira à Associação
Cultural e Desportiva da Pedreira dos
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Húngaros - ACDPH, no montante global de três mil e setecentos euros, para
apoio ao desenvolvimento do Projeto EntreCul-E seis G, em dois mil e dezoito.
Proposta n.º 456/19 - DCS
Alteração do Protocolo n.º 53/07 de Cedência de Instalações em Regime de
Comodato celebrado entre o Município
de Oeiras e a Associação Ajuda de Mãe
- Aditamento da valência de pré-escolar:
Deliberado aprovar a alteração da cláusula terceira, do Protocolo número cinquenta e três, de dois mil e sete – Cedência de Instalações em Regime de
Comodato entre o Município de Oeiras e
a Associação Ajuda de Mãe, das instalações da Escola do Arco, acrescentando a
valência de pré-escolar.
Proposta n.º 457/19 - DCS
Processo das Juntas de Freguesia das
Uniões das Freguesias e de Freguesias
relativo ao funcionamento dos equipamentos de infância - 2.º semestre de
2019:
Deliberado aprovar a atribuição financeira às Juntas de Freguesia da União
das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e
Cruz Quebrada/Dafundo, da União das
Freguesias de Carnaxide e de Queijas,
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 oito mil e setecentos euros, para
a comparticipação nas despesas estimadas, do segundo semestre de dois mil e
dezanove, com o pessoal afeto aos estabelecimentos de infância da SCMO e
do Centro Social e Paroquial de Oeiras,
assim como, o envio à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 458/19 – DCS
Atribuição de comparticipação financeira às entidades parceiras para reforço de
verbas, no âmbito do Fundo de Emergência Social:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira ao Centro Social
e Paroquial São Julião da Barra, no montante de quatro mil euros, no âmbito do
Fundo de Emergência Social.
Proposta n.º 459/19 – DP
Autorização para celebração de contrato
de comodato entre o Município de Oeiras e o Centro Social Paroquial de Barcarena relativo à fração não habitacional
sita na Rua da Liberdade, n.º 6 e Rua
Delfim Santos, n.ºs 5 e 5 A, Encosta da
Portela, Carnaxide:
Deliberado aprovar a celebração de um
contrato de comodato entre o Município de Oeiras e o Centro Social e Paroquial de Barcarena relativo à fração não
habitacional municipal, sita na Rua da
Liberdade, número seis e Rua Delfim
Santos, números cinco e cinco A, Encosta da Portela, Carnaxide, mais concretamente a cave destinada a comércio
correspondente à fração autónoma B.
Proposta n.º 460/19 - DP
Centro Social Paroquial de Barcarena Revogação de contrato de comodato com
o Centro Social Paroquial de Barcarena
de cedência de instalações da “Escola
Básica 1/JI São Bento, em Valejas:
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Deliberações e Regulamentos
Deliberado revogar o contrato de comodato celebrado em vinte e dois de março
de mil novecentos e noventa e cinco, objeto de adenda em quatro de fevereiro de
dois mil e dezasseis, com o Centro Social
e Paroquial de Barcarena de cedência de
instalações da “Escola Básica Um/JI São
Bento, em Valejas.
Proposta n.º 461/19 – GVP
Atribuição de comparticipação financeira à Soccerex, Limited, no âmbito da 1.ª
edição em Portugal:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira ao promotor Soccerex, Limited no valor de setecentos e
trinta mil euros, relativos à realização
da edição de dois mil e dezanove, do
Soccerex Europe em Oeiras, bem como
a aprovação da comparticipação financeira plurianual (edições de dois mil e
dezanove, dois mil e vinte e dois mil e
vinte e um), num montante total de dois
milhões cento e noventa mil euros e ainda o envio à Assembleia Municipal para
aprovação.
Proposta n.º 411/19 – DIGT
Plano de Pormenor Norte de Paço de
Arcos:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
Proposta n.º 412/19 – DIGT
Plano de Pormenor Empresarial de Porto
Salvo:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
Proposta n.º 413/19 – DIGT
Plano de Pormenor Empresarial de Paço
de Arcos:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
Proposta n.º 414/19 – DIGT
Plano de Pormenor Norte de Caxias:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
Proposta n.º 439/19 – GCAJ
Transferência de competências para as
autarquias locais e entidades intermunicipais – Não-aceitação no domínio da
«Saúde» para o ano de 2020:
Deliberado aprovar a não-aceitação da
transferência de competências no âmbito da Saúde para o ano de dois mil e
vinte, nos termos constantes no diploma
sectorial publicado, bem como, o envio
à Assembleia Municipal para aprovação.
– Marcação de Reunião Extraordinária:
Deliberado marcar uma Reunião Extraordinária para o próximo dia catorze
de junho, pelas dezassete horas, com a
seguinte ordem de trabalhos:
- Proposta número quatrocentos e sessenta e dois, de dois mil e nove - DPOC
- Aprovação dos documentos de prestação de Contas Consolidadas de dois
mil e dezoito;
- Proposta número quatrocentos e sessenta e três, de dois mil e nove - GCAJ
- Transferência de competências para
as Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais – Não aceitação no domínio
da “Educação” para o ano de dois mil
e vinte;
- Proposta número quatrocentos e sessenta e quatro, de dois mil e nove -

GCAJ - Aquisição de dois prédios rústicos – artigos quatrocentos e oitenta e
quatrocentos e oitenta e dois, em Cacilhas – Oeiras;
- Proposta número quatrocentos e sessenta e cinco, de dois mil e nove – DCP
- Procedimento por Consulta Prévia para aquisição do licenciamento,
subscrição e manutenção de produtos
Microsoft Enterprise Agreement, ao
abrigo do acordo quadro de Licenciamento de software e serviços conexos,
da ESPAP, I.P., (Lotes seis, quarenta e
nove, cinquenta e seis, sessenta e um
e sessenta e oito). – Ratificação do ato
de alteração da minuta da caução e de
prorrogação do prazo para prestação de
caução;
- Proposta número quatrocentos e sessenta e seis, de dois mil e nove - DHRU
– atribuição de subsídio à ACECOA
para Dinamização do Centro Histórico
de Paço de Arcos, no âmbito da Décima
Edição da Mostra Gastronómica e
- Proposta número quatrocentos e sessenta e sete, de dois mil e nove - GCAJ
- Aquisição Casa Dom Miguel.
– Alteração da data de Reunião:
Deliberado alterar a data da reunião de
vinte e cinco de junho para o próximo
dia vinte e seis de junho, pelas dezassete
horas.
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE JUNHO
DE 2019
ATA NÚMERO DEZOITO/DOIS MIL
E DEZANOVE
Proposta n.º 462/19 - DPOC
Aprovação dos Documentos de Prestação de Contas Consolidadas de 2018:
Deliberado aprovar o documento relativo
às Contas Consolidadas e subsequentemente o submeta à Assembleia Municipal para apreciação.
Proposta n.º 463/19 - GCAJ
Transferência de competências para as
autarquias locais e entidades intermunicipais – Não-aceitação no domínio da
“Educação” para o ano de 2020:
Deliberado reconhecer a indisponibilidade do Município de Oeiras para assumir
as atribuições advenientes do Decreto-Lei número vinte e um, de dois mil e
dezanove, de trinta de janeiro, referente à Educação para o ano de dois mil e
vinte, bem como, remeter à Assembleia
Municipal para aprovação.
Proposta n.º 464/19 - GCAJ
Aquisição de dois prédios rústicos – Artigos 480 e 482, em Cacilhas – Oeiras:
Deliberado aprovar a aquisição de dois
prédios rústicos, artigos quatrocentos e
oitenta e quatrocentos e oitenta e dois,
em Cacilhas, Oeiras.
Proposta n.º 465/19 – DCP
Procedimento por consulta prévia para
aquisição do licenciamento, subscrição e
manutenção de produtos “Microsoft Enterprise Agreement”, ao abrigo do acordo
quadro de licenciamento de “software” e
serviços conexos, da ESPAP, I.P., (lotes 6,
49, 56, 61 e 68). – Ratificação do ato de alteração da minuta da caução e de prorrogação do prazo para prestação de caução:

Deliberado aprovar a ratificação do ato
de alteração da minuta da caução e de
prorrogação do prazo para prestação de
caução, referente ao procedimento por
consulta prévia para aquisição do licenciamento, subscrição e manutenção de
produtos “Microsoft Enterprise Agreement”, ao abrigo do acordo quadro de
licenciamento de “software” e serviços
conexos, da ESPAP, I.P., (lotes seis, quarenta e nove, cinquenta e seis, sessenta
e um e sessenta e oito).
Proposta n.º 466/19 - DHRU
Atribuição de subsídio à ACECOA para
dinamização do Centro Histórico de
Paço de Arcos, no âmbito da X Edição da
Mostra Gastronómica:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
setenta mil euros, à ACECOA, para gestão, organização e decoração do espaço
da festa gastronómica.
Proposta n.º 467/19 - GCAJ
Aquisição Casa D. Miguel:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE JUNHO
DE 2019
ATA NÚMERO DEZANOVE/DOIS
MIL E DEZANOVE
Proposta n.º 411/19 - DIGT
Plano de Pormenor Norte de Paço de
Arcos:
Deliberado aprovar o início do procedimento de elaboração do Plano de Pormenor Norte de Paço de Arcos, bem como
os respetivos Termos de Referência que
definem a oportunidade da Câmara Municipal deliberar a realização do Plano
de Pormenor e fixar um prazo de dezoito
meses para a conclusão do Plano de Pormenor Norte de Paço de Arcos.
Proposta n.º 412/19 - DIGT
Plano de Pormenor Empresarial de Porto
Salvo:
Deliberado aprovar o início do procedimento de elaboração do Plano de Pormenor Empresarial de Porto Salvo, bem
como os respetivos Termos de Referência
que definem a oportunidade da Câmara
Municipal deliberar a realização do Plano
de Pormenor e fixar um prazo de dezoito
meses para a conclusão do Plano de Pormenor Empresarial de Porto Salvo.
Proposta n.º 413/19 - DIGT
Plano de Pormenor Empresarial de Paço
de Arcos:
Deliberado aprovar o início do procedimento de elaboração do Plano de Pormenor Empresarial de Paço de Arcos, bem
como os respetivos Termos de Referência
que definem a oportunidade da Câmara
Municipal deliberar a realização do Plano
de Pormenor e fixar um prazo de dezoito
meses para a conclusão do Plano de Pormenor Empresarial de Paço de Arcos.
Proposta n.º 414/19 - DIGT
Plano de Pormenor Norte de Caxias:
Deliberado aprovar o início do procedimento de elaboração do Plano de Pormenor Norte de Caxias, bem como a
redefinição dos Termos de Referência,
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que definem a oportunidade da Câmara Municipal deliberar a realização do
Plano de Pormenor e fixar um prazo de
dezoito meses para a conclusão do Plano
de Pormenor Norte de Caxias.
Proposta n.º 467/19 - GCAJ
Aquisição do prédio urbano denominado
“Casa D. Miguel”:
Deliberado adquirir o prédio urbano denominado “Casa D. Miguel” localizada
na Rua da Quinta do Bonfim, dois a dois
C e na Rua António Maria Costa Macedo, um, três, três A e cinco, em Queijas.
Proposta n.º 468/19 - SIMAS
Procedimento por concurso público
para a empreitada destinada à instalação/remodelação das infraestruturas na
Estrada Velha de Queluz, no Concelho
de Oeiras - Retificação de erros e omissões:
Ratificada a deliberação do Conselho
de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Oeiras e Amadora,
da reunião datada de doze de junho
de dois mil e dezanove, na qual aprovou as retificações de erros e omissões
do procedimento por concurso público
para a empreitada destinada à instalação/remodelação das infraestruturas na
Estrada Velha de Queluz, no Concelho
de Oeiras.
Proposta n.º 469/19 - SIMAS - CP
142/2016
Empreitada destinada à substituição da
conduta adutora da Figueirinha, na Rua
Eng.º Álvaro Roquete, no Concelho de
Oeiras - Revisão de preços:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
doze de junho de dois mil e dezanove, na
qual aprovou a revisão de preços referente à empreitada destinada à Substituição
da Conduta Adutora da Figueirinha,
na Rua engenheiro Álvaro Roquete, no
Concelho de Oeiras.
Proposta n.º 470/19 - SIMAS
Procedimento por concurso limitado por
prévia qualificação, destinado à aquisição de serviços para a substituição de
8.000 contadores DN15 durante o ano
de 2019 - Qualificação dos candidatos:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
doze de junho de dois mil e dezanove, na
qual aprovou pela qualificação, no âmbito do procedimento por concurso limitado por prévia qualificação, destinado à
prestação de serviços de substituição de
oito mil contadores DN quinze, durante
o ano de dois mil e dezanove.
Proposta n.º 471/19 - GAEP
Relatório e Contas de 2018 da Tratolixo Tratamento de Resíduos Sólidos, E.I.M.
- Empresa Intermunicipal, Sociedade
Anónima:
A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas do exercício de dois mil
e dezoito e do Relatório de Sustentabilidade dois mil e dezassete da Tratolixo Tratamento de Resíduos Sólidos, E.I.M.,
bem como, a submissão à Assembleia
Municipal também para conhecimento.

Proposta n.º 472/19 - GAEP
Relatório trimestral de Execução Orçamental referente ao 1º trimestre de 2019
da Tratolixo - Tratamento de Resíduos
Sólidos, E.I.M, Sociedade Anónima:
A Câmara tomou conhecimento do Relatório trimestral de Execução Orçamental
referente ao primeiro trimestre de dois
mil e dezanove da Tratolixo - Tratamento de Resíduos Sólidos, E.I.M, Sociedade
Anónima, sendo o mesmo submetido à
Assembleia Municipal para apreciação.
Proposta n.º 473/19 - GAEP
Relatório Trimestral de Execução Orçamental referente ao 1º trimestre de 2019
da Parques Tejo - Parqueamentos de
Oeiras, Empresa Municipal, Sociedade
Anónima:
Deliberado aprovar o Relatório Trimestral de Execução Orçamental referente
ao primeiro trimestre de dois mil e dezanove, da Parques Tejo - Parqueamentos
de Oeiras, Empresa Municipal, Sociedade Anónima, assim como, a submissão à
Assembleia Municipal para apreciação.
Proposta n.º 474/19 - DPOC
Ratificação da 8ª. Alteração Orçamental:
Deliberado aprovar a ratificação relativa
à oitava Alteração Orçamental.
Proposta n.º 475/19 - DCP
Procedimento por consulta prévia para
aquisição do licenciamento, subscrição e
manutenção de produtos “Microsoft Enterprise Agreement”, ao abrigo do acordo
quadro de licenciamento de “software” e
serviços conexos, da ESPAP, I.P. - (lotes 2,
3 e 7) - Ratificação da decisão sobre a realização de audiência prévia sobre caducidade da adjudicação por falta de apresentação de documentos de habilitação:
Deliberado aprovar a ratificação da decisão sobre a realização de audiência prévia e sobre caducidade da adjudicação
por falta de apresentação de documentos
de habilitação, relativa ao procedimento
por consulta prévia para aquisição do
licenciamento, subscrição e manutenção de produtos “Microsoft Enterprise
Agreement”, ao abrigo do acordo quadro
de licenciamento de “software” e serviços conexos, da ESPAP, I.P. - (lotes dois,
três e sete).
Proposta n.º 476/19 - DC
Atribuição de comparticipação financeira à Associação de Artesãos da Serra da
Estrela, promotora do evento “Raízes,
Cultura e Tradição” a decorrer na Fábrica da Pólvora de Barcarena:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira à Associação
de Artesãos da Serra da Estrela promotora do evento Raízes Cultura e Tradição, no valor de quarenta mil euros, para
dinamizar este encontro entre vinte e
oito de junho e catorze de julho, comprometendo-se o promotor com toda a
organização da iniciativa, programação,
contratação de artistas, fornecedores,
gestão do evento incluindo montagem e
desmontagem e presença promocional
nas festas da Freguesia de Barcarena.
Proposta n.º 477/19 - DTGE
Atribuição de comparticipação financeira à Tuna Universitária do Instituto
Superior Técnico, no âmbito do Festival
Internacional de Tunas:

Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
cinco mil euros, à Tuna Universitária do
Instituo Superior Técnico, no âmbito do
Festival Internacional de Tunas.
Proposta n.º 478/19 - DBEC
Aceitação de doação de obras de arte dos
Artistas Denis Cavalcanti e Eduardo Sérgio ao Município de Oeiras:
Deliberado aceitar e agradecer a obra
“Window”, acrílico sobre tela, cem vezes noventa centímetros, de Denis Cavalcanti e Eduardo Sérgio ao Município
de Oeiras, sendo o seu valor comercial
estimado em mil e cinquenta euros, que
será posteriormente inventariada e segura pela Divisão de Património.
PropostA N.º 479/19 - DBEC
Aceitação de obra de arte doada pelo Artista Plástico Isidoro Augusto:
Deliberado aceitar e agradecer a fotografia de Isidoro Augusto, sendo o seu valor
comercial estimado em setecentos e cinquenta euros, que será posteriormente
inventariada e segura pela Divisão de
Património.
Proposta n.º 480/19 - DBEC
Aceitação de doação de obra de arte
pelo Pintor Carlos Paes ao Município de
Oeiras:
Deliberado aceitar e agradecer a obra
“Espera”, acrílico sobre papel, sendo o
seu valor comercial estimado em quinhentos euros, que será posteriormente
inventariada e segura pela Divisão de
Património.
Proposta n.º 481/19 - DPU
Alteração à operação de loteamento designada de “ex-Autosil”:
Deliberado aprovar a alteração à operação
de loteamento designada de “ex-Autosil”.
Proposta n.º 482/19 - DCP
Procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição, por divisão em lotes, da prestação
de serviços de manutenção dos espaços
verdes do Concelho de Oeiras – Ratificação do ato de aprovação de retificação
das peças procedimentais:
Deliberado aprovar a ratificação do ato
de aprovação de retificação das peças
procedimentais, referente ao procedimento por concurso público com publicidade internacional para aquisição, por
divisão em lotes, da prestação de serviços
de manutenção dos espaços verdes no
Concelho de Oeiras.
Proposta n.º 483/19 - DGO
Eliminação de documentos produzidos
pela Unidade de Atendimento e Apoio
Administrativo:
Deliberado aprovar a eliminação dos documentos produzidos pela Unidade de
Atendimento e Apoio Administrativo.
Proposta n.º 484/19 - DTGE
Atribuição de comparticipação financeira à empresa “Everyting is New” (ein)
para realizacão do “NOS Alive”:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira para a realização
do evento “NOS Alive”, no valor de trezentos e vinte e cinco mil euros, bem
como, a submissão à Assembleia Municipal para aprovação.
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Proposta n.º 485/19 - DTGE
Atribuição de comparticipação financeira à promotora “Everyting is New” (ein)
para realização do concerto dos MUSE:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira à promotora
“Everyting is New” (ein) para realização
do concerto dos MUSE, no valor de cem
mil euros e o seu envio à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 486/19 - VJB
Atribuição de comparticipação financeira ao Centro de Cultura e Desporto para
a contratação de transporte, no âmbito
do Programa de Férias Jovens:
Deliberado aprovar a atribuição de um
subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, no montante de quinze mil euros,
em dois mil e dezanove, para aluguer de
transporte com vista à persecução do
Programa de Férias Jovens.
Proposta n.º 487/19 - VJB
Atribuição de comparticipação financeira à ACECOA, para apoiar o espetáculo
multimédia no Gêiser de Paço de Arcos:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira no valor de dez
mil euros, à ACECOA, para efeitos de
apoiar a produção de um espetáculo
multimédia no Gêiser de Paço de Arcos.
Proposta n.º 488/19 - DGEV
Concurso público com publicidade internacional, para aquisição da prestação de
serviços para a manutenção dos Espaços
de Jogo e Recreio e Espaços Fitness do
Concelho de Oeiras - Autorização para
dispensa:
Deliberado aprovar a dispensa da aplicação do número um, alínea b), do artigo
sexagésimo terceiro, para efeitos de celebração do contrato de aquisição de serviços de manutenção dos Espaços de Jogo
e Recreio e Espaços Fitness do Concelho
de Oeiras.
Proposta n.º 489/19 - DGEV
Aprovação da abertura de procedimento
e peças procedimentais do concurso público com publicidade internacional para
aquisição da prestação de serviços de
manutenção preventiva e eventual manutenção corretiva dos espaços de jogo e
recreio e espaços fitness no Concelho de
Oeiras - Decisão de contratar:
Deliberado aprovar a adoção de um procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição
da prestação de serviços de manutenção preventiva e eventual manutenção
corretiva dos espaços de jogo e recreio e
espaços fitness no Concelho de Oeiras,
pelo preço base de novecentos e um mil
e trezentos e vinte euros, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 490/19 - DOM
P.º 2019/52 - DEM
Ratificação do ato de adjudicação e aprovação da minuta de contrato - “Escola
Básica 2/3 Conde de Oeiras - Substituição de coberturas”:
Deliberado aprovar a ratificação do ato
de adjudicação e aprovação da minuta
de contrato, referente ao processo mencionado em título, Escola Básica Dois/
Três Conde de Oeiras, substituição de
coberturas.
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Proposta n.º 491/19 - DOM
P.º 2019/92 - DEM
“Estaleiro de Porto Salvo Norte - Novo
pavilhão industrial” decisão de contratar: adoção de procedimento por concurso público para a execução da respetiva
empreitada de obras públicas:
Deliberado aprovar o projeto de execução, a decisão de contratar e a abertura
do procedimento concursal necessário
para a adjudicação da empreitada de
obras públicas “Estaleiro de Porto Salvo
Norte - Novo Pavilhão Industrial” - processo dois mil e dezanove barra noventa
e dois - Divisão de Equipamentos Municipais, mediante a adoção de um procedimento por concurso público, sem publicidade no JOUE, pelo preço base do
concurso em trezentos e vinte e cinco
mil euros, acrescido de IVA à taxa legal
de seis por cento.
Proposta n.º 492/19 - DOM - P.º
2017/234 - DEM
“Requalificação global da EB1/JI Narcisa
Pereira, em Queijas - Aprovação de trabalhos a menos:
Deliberado aprovar os trabalhos a menos
da empreitada, de requalificação global
da EB Um/JI Narcisa Pereira, em Queijas.
Proposta n.º 493/19 - DPM
Aquisição por doação e por ocupação de
veículos abandonados:
Deliberado aprovar a aquisição por doação e por ocupação de veículos abandonados, para posteriormente se proceder
à respetiva venda à firma, Renascimento-Gestão de Reciclagem de Resíduos,
Limitada, revertendo o produto da venda
para o Município de Oeiras.
Proposta n.º 494/19 - DGA
Aprovação de minuta de protocolo de
gestão em 2019 das águas balneares entre o Município de Oeiras e a Administração do Porto de Lisboa:
Deliberado aprovar a minuta de protocolo de gestão em dois mil e dezanove
das águas balneares entre o Município
de Oeiras e a Administração do Porto de
Lisboa, de forma a ser assegurada a gestão transitória da época balnear de dois
mil e dezanove.
Proposta n.º 495/19 - DD
Atribuição de comparticipação financeira à Federação Portuguesa de Voleibol,
pela organização da etapa do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia 2019:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor cinco mil euros, à Federação Portuguesa
de Voleibol, destinada a concretizar o
apoio financeiro do Município de Oeiras
à organização da etapa do Campeonato
Nacional de Voleibol de Praia dois mil e
dezanove.
Proposta n.º 496/19 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Conde de
Rio Maior, n.º46, R/C Esq.º, B.º Alto da
Loba:
Deliberado aprovar a atribuição condicional da habitação T Três, situada na
Rua Conde de Rio Maior, número quarenta e seis, rés-do-chão esquerdo, Bairro Alto da Loba, até à existência de fogo
de tipologia adequada, mediante a aplicação da renda mensal apoiada no valor
de quarenta e quatro euros e oitenta e
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seis cêntimos a partir de um de julho de
dois mil e dezanove.

Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.

Proposta n.º 497/19 - DGHM
Transferência para o fogo sito no Largo
Dr. Carlos França, n.º 1, R/C b, B.º Alto
dos Barronhos:
Deliberado aprovar a transferência para
o fogo T Dois, sito no Largo Doutor Carlos França, número um, rés-do-chão B,
Bairro Alto dos Barronhos.

- Marcação de Reunião Extraordinária:
Deliberado marcar uma reunião extraordinária para o próximo dia quinze de julho, pelas quinze horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:
- Proposta número quinhentos e três, de
dois mil e dezanove - Processo dois mil
e dezanove, noventa e quatro - DEM
- Construção do Fórum Municipal,
em Oeiras” - Aprovação do projeto de
execução e adoção de procedimento
por concurso público com publicidade internacional para a execução da
respetiva empreitada de obra pública Aprovação das peças do procedimento.

Proposta n.º 498/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Associação de Paralisia Cerebral de
Lisboa - Centro Nuno Belmar da Costa,
no âmbito do Projeto Cativ’arte - Colónia
de férias artística inclusivas:
Deliberado aprovar o modelo/critérios
de avaliação face a pedidos semelhantes pelas entidades inseridas na PAOS e
no âmbito da realização de Colónias de
Férias Inclusivas, assim como a atribuição de uma comparticipação financeira,
no montante de mil euros, à Associação
de Paralisia Cerebral de Lisboa - Centro
Nuno Belmar da Costa, para a realização
de férias inclusivas no período de vinte
e quatro a vinte e oito de junho e de um
a cinco de julho de dois mil e dezanove.
Proposta n.º 499/19 - DGP
Opção pelo vencimento de origem, a
conceder aos titulares do cargo de Presidente do Conselho de Administração de
Empresas Municipais:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
Proposta n.º 500/19 - DPS
Atribuição de subsídio ao CCD para
apoio a Atividades Jovens 2019:
Deliberado aprovar a atribuição de um
subsídio ao CCD - Centro de Cultura e
Desporto Quatrocentos e Setenta e Sete,
no valor de sete mil e quinhentos euros,
para apoio a Atividades Jovens dois mil
e dezanove.
Proposta n.º 501/19 - DDS
Atribuição de comparticipação financeira à Associação Sapana, para apoio ao
Projeto “Oeiras Capacita”:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
dezanove mil e novecentos euros, à Associação SAPANA, para apoio ao desenvolvimento do Projeto “Oeiras Capacita”.
Proposta n.º 502/19 - DC
Atribuição de comparticipação financeira
à Ideias do Século Associação, no âmbito
do evento “Ciranda em Festa e Aqui há
Baile”, a realizar na Fábrica da Pólvora:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira à Ideias do Século Associação, no valor de vinte e um mil
euros, relativa às despesas de produção,
no âmbito do espetáculo “Ciranda em
Festa e Aqui há Baile” a realizar na Fábrica da Pólvora de Barcarena.
Proposta n.º 503/19 - DOM - P.º
2019/94 - DEM
“Construção do Fórum Municipal, em
Oeiras” - Aprovação do projeto de execução e adoção de procedimento por
concurso público com publicidade internacional para a execução da respetiva
empreitada de obra pública - Aprovação
das peças do procedimento:

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE JULHO
DE 2019
ATA NÚMERO VINTE E UM/DOIS
MIL E DEZANOVE
Proposta n.º 503/19 - DOM - P.º
2019/94 - DEM
“Construção do Fórum Municipal, em
Oeiras” -Aprovação do projeto de execução e adoção de procedimento por
concurso público com publicidade internacional para a execução da respetiva
empreitada de obra pública - Aprovação
das peças do procedimento:
Deliberado aprovar o projeto de execução, a decisão de contratar e abertura do
procedimento concursal necessário para
a adjudicação da empreitada de obras
públicas “Construção do Fórum Municipal, em Oeiras” - Processo número dois
mil e dezanove barra noventa e quatro
- DEM, mediante a adoção de um procedimento por concurso público com publicidade internacional no Jornal Oficial
da União Europeia.
O preço base do concurso em quarenta
e nove milhões sessenta e cinco mil trezentos e trinta e um euros e cinquenta
cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal
de seis por cento e prazo máximo de execução de trinta meses (com prazo mínimo aceitável de vinte e quatro meses).
As peças do procedimento.
A composição do júri do procedimento e
a respetiva delegação de competências.
A delegação no júri das seguintes competências.
- Marcação de reunião extraordinária:
Deliberado marcar uma reunião extraordinária para o próximo dia trinta de julho, pelas dez horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
Projeto do Rossio de Porto Salvo.
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE JULHO
DE 2019
ATA NÚMERO VINTE E TRÊS/DOIS
MIL E DEZANOVE
Proposta n.º 520/19 - GVP
Apoio à realização de 4 edições do evento
“Capital do Natal”:
Deliberado aprovar a realização de quatro edições do evento “Capital do Natal”,
devendo o apoio a cada edição ser definido anualmente pela Câmara Municipal.

Proposta N.º 625/19 - DMT
Sistema “Dockless” de Bicicletas Elétricas Partilhadas (Bikesharing) No Concelho de Oeiras:
Deliberado aprovar a intenção de permitir a operação de um sistema privado de
bicicletas (bikesharing) partilhadas de utilização pública no Concelho de Oeiras, à
semelhança do que acontece no Concelho
de Lisboa, que será gerido e enquadrado
por regras e orientações, específicas (ainda em processo de desenvolvimento) para
esta atividade (exemplo: acordo de colaboração, sinalização, localização e pormenorização dos “hotspots” e tarifário específico para Oeiras) que posteriormente serão
submetidos a aprovação.
Proposta n.º 628/19 - DEM
Concurso público com publicidade internacional para “Aquisição de serviços
de manutenção preventiva e/ou corretiva de todas as fontes, lagos, espelhos de
água e geiser marítimo do Município de
Oeiras” - Autorização para dispensa do
disposto no n.º 1, do art.º 63.º, da lei n.º
71/18, de 31 de dezembro (loe 2019):
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
Proposta n.º 645/19 - DPE - P.º 38/
DPE/18
Concurso público da empreitada do
quartel dos Bombeiros Voluntários de
Oeiras - Aprovação de lista de erros e
omissões - Ratificação do ato do Presidente da Câmara:
Deliberado aprovar a ata/relatório, referente a pedidos de esclarecimento ou
listas de erros e omissões do presente
procedimento.
A ratificação do despacho de vinte e
cinco de julho de dois mil e dezanove à
informação INT-CMO barra dois mil e
dezanove barra doze mil quatrocentos e
setenta e nove.
Proposta n.º 646/19 - GAF
Ratificação do ato administrativo - Delegação de competências - Contratos de
comodato de viaturas e equipamentos
(proposta de deliberação n.º 47/19, de
06/02/2019):
Deliberado ratificar a decisão tomada e
retificada a fundamentação legal aposta
na proposta de deliberação, aprovada a
seis de fevereiro de dois mil e dezanove,
bem como a aprovação da celebração dos
contratos de comodato.
Proposta n.º 647/19 - DGEV
Decisão de contratar - Abertura de procedimento e peças procedimentais do
procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição
de serviços de manutenção de árvores e
palmeiras, no Concelho de Oeiras, na
modalidade de fornecimento contínuo:
Deliberado aprovar a adoção de um procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição
da prestação de serviços de manutenção
de árvores e palmeiras, no Concelho de
Oeiras, na modalidade de fornecimento
contínuo.
Proposta n.º 648/19 - DVM
Decisão de contratar - Abertura de procedimento e peças procedimentais do
procedimento por concurso público com
publicidade internacional para a locação

Deliberações e Regulamentos
de viaturas ligeiras para a frota municipal,
em regime de AOV, por divisão em lotes:
Deliberado aprovar a adoção de um procedimento por concurso público com publicidade internacional para a locação de
viaturas ligeiras para a frota municipal, em
regime de AOV, por divisão em lotes.
Proposta n.º 649/19 - DGA
Decisão de contratar - Abertura de procedimento e peças procedimentais do
procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição
da prestação de serviços de desmatação
de espécies infestantes em linhas de
água, na modalidade de fornecimento
contínuo:
Deliberado aprovar a adoção de um procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição
da prestação de serviços de desmatação
de espécies infestantes em linhas de
água, na modalidade de fornecimento
contínuo.
Proposta n.º 650/19 - GCAJ
Início do procedimento de elaboração do
Regulamento do Banco Local de Voluntariado de Oeiras:
Deliberado aprovar o início do procedimento de elaboração do Regulamento do
Banco Local de Voluntariado de Oeiras.
Proposta n.º 651/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Associação Spina Bífida Hidrocefálica de Portugal para participação no
Campo de Treino Mais Eu 2019:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira no montante de
trezentos e oitenta euros, à Associação
Spina Bifida Hidrocefalica de Portugal,
para a ocupação de uma vaga no Campo
de Treino Mais Eu dois mil e dezanove,
destinado a um jovem munícipe e utente
desta entidade, no período de quatro a
dez de agosto de dois mil e dezanove.
Proposta n.º 652/19 - DCS
Valor a transferir à Dignitude, no âmbito
da medida Saúde+ - Comparticipação
nas despesas com medicamentos do Município de Oeiras - Retificação à proposta
de deliberação n.º 240/19:
Deliberado aprovar a retificação do cabimento da proposta de deliberação número duzentos e quarenta, de dois mil e dezanove, procedendo à descabimentação
dos sete mil e duzentos euros, relativos
ao pagamento à Associação Dignitude,
calendarizando o compromisso à Associação Nacional de Farmácias.
Proposta n.º 653/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Oeiras para reforço da
equipa afeta ao Projeto Praia Acessível
2019:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira no valor de treze mil e setecentos euros, à Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Oeiras, para apoio ao Projeto Praia
Acessível, nomeadamente para reforço
da equipa afeta ao referido projeto.
Proposta n.º 654/19 - DGHM
Atribuição de fogo sito na Avª. dos Cavaleiros, n.º 26, 1.º D, B.º Outurela/Portela,
em Carnaxide:

Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Dois, sito na Avenida dos Cavaleiros,
número vinte e seis, primeiro D, no Bairro Outurela/Portela, em Carnaxide, condicionada à disponibilidade de um fogo
de tipologia adequada, considerando o
desajustamento tipológico.
A fixação da renda mensal no valor de
quinze euros e quarenta e nove cêntimos, em vigor a partir de um de setembro de dois mil e dezanove.

Rocha Pereira, nºs. 2, 2-A e 4, e Rua Mário Moreira, n.º 6, Alto dos Barronhos:
Deliberado aprovar a celebração de um
contrato de comodato entre o Município
de Oeiras e a Associação de Moradores
do Alto dos Barronhos, relativo à Fração
A, do prédio urbano sito no Largo Idálio
de Oliveira, números três e quatro, Rua
Alfredo da Rocha Pereira, números dois,
dois-A e quatro e Rua Mário Moreira, número seis, no Alto dos Barronhos.

Proposta n.º 655/19 - DGHM
Celebração de contrato de arrendamento do fogo sito na Rua Francisco Manuel
de Melo, n.º 30, 2.º Dto., B.º Bento de
Jesus Caraça:
Deliberado aprovar a elaboração de contrato de arrendamento do fogo sito na
Rua Francisco Manuel de Melo, número
trinta, segundo direito, no Bairro Bento
de Jesus Caraça.
A fixação da renda mensal no valor de
vinte e sete euros e sessenta e três cêntimos, a partir do dia um de agosto de dois
mil e dezanove.

Proposta n.º 660/19 - DP
Celebração de contrato de comodato
com a AIJ - Associação Iniciativa Jovem,
relativo à fração C, do imóvel sito no
Largo Idálio de Oliveira, nºs. 3 e 4, Rua
Alfredo da Rocha Pereira, nºs. 2, 2-A e
4, e Rua Mário Moreira, n.º 6, Alto dos
Barronhos:
Deliberado aprovar a celebração de um
contrato de comodato entre o Município
de Oeiras e a AIJ - Associação Iniciativa Jovem, relativo à Fração C, do imóvel
sito no Largo Idálio de Oliveira, números três e quatro, Rua Alfredo da Rocha
Pereira, números dois, dois-A e quatro e
Rua Mário Moreira, número seis, no Alto
dos Barronhos.

Proposta n.º 656/19 - DH - P.º 43/
DH/19
Aprovação das peças do procedimento
e abertura de concurso público da empreitada com a designação “Obra de alterações das instalações da creche - O
Pombal”:
Deliberado aprovar a decisão de contratar e a abertura do procedimento concursal necessário para a adjudicação
da empreitada de obras públicas com a
designação “Obra de alterações das instalações da Creche - O Pombal”.
Proposta n.º 657/19 - DP
Celebração de contrato de comodato
com a Associação dos Amigos da Mulher
Angolana (AAMA) relativo à fração B do
prédio urbano sito na Rua Tiago de Almeida, nºs. 10 e 12 e Rua Mário Moreira, nºs. 14, 14-A, 16 e 16-A, no Alto dos
Barronhos:
Deliberado aprovar a celebração de um
contrato de comodato entre o Município
de Oeiras e a Associação dos Amigos da
Mulher Angolana, relativo à Fração B,
do prédio urbano sito na Rua Tiago de
Almeida, números dez e doze e Rua Mário Moreira, números catorze, catorze-A,
dezasseis e dezasseis A, no Alto dos Barronhos.
Proposta n.º 658/19 - DP
Celebração contrato de comodato com a
Associação Cultural e Desportiva da Pedreira dos Húngaros, relativo à fração a
do prédio sito na Rua Tiago de Almeida,
nºs. 18 e 20 e Rua Mário Moreia, nºs. 8,
8-A e 8-B, no Alto dos Barronhos:
Deliberado aprovar a celebração de um
contrato de comodato entre o Município
de Oeiras e a Associação Cultural e Desportiva da Pedreira dos Húngaros, relativo à Fração A, do prédio urbano sito na
Rua Tiago de Almeida, números dezoito e
vinte e Rua Mário Moreira, números oito,
oito-A e oito-B, no Alto dos Barronhos.
Proposta n.º 659/19 - DP
Celebração de contrato de comodato
com a Associação de Moradores do Alto
dos Barronhos (AMAB), relativo à fração
A, do prédio urbano sito no Largo Idálio
de Oliveira, nºs. 3 e 4, Rua Alfredo da

Proposta n.º 661/19 - DP
Celebração de contrato de comodato
com a ADADSC - Associação dos Amigos de Santa Cruz, relativo à fração A, do
imóvel sito no Largo Idálio de Oliveira,
nºs. 3 e 4, Rua Alfredo da Rocha Pereira,
nºs. 2, 2-A e 4, e Rua Mário Moreira, n.º
6, Alto dos Barronhos:
Deliberado aprovar a celebração de um
contrato de comodato entre o Município de Oeiras e a ADADSC - Associação
dos Amigos de Santa Cruz, relativo à
Fração A, do imóvel sito no Largo Idálio
de Oliveira, números três e quatro, Rua
Alfredo da Rocha Pereira, números dois,
dois-A e quatro e Rua Mário Moreira, número seis, no Alto dos Barronhos.
Proposta n.º 662/19 - DP
Desanexação de 2 parcelas de terreno
e respetiva anexação sitas na Serra de
Carnaxide:
Deliberado aprovar as desanexações das
seguintes parcelas:
Uma parcela com quatrocentos e catorze
metros quadrados, confrontando a norte
com terreno municipal, a sul com lotes
dezassete e dezoito, a Nascente com Rua
da Mina, onze e a Poente com Rua da
Mina, quinze.
Uma parcela com quatrocentos e quarenta metros quadrados, confrontando a
norte com Rua da Mina, a sul com terreno municipal, a nascente com Rua da
Mina, onze e a poente com Rua da Mina,
quinze.
Proposta n.º 663/19 - DPOC
11ª. Alteração Orçamental às Grandes
Opções do Plano:
Deliberado aprovar a décima primeira
alteração às Grandes Opções do Plano e
ao Orçamento da Despesa, no valor global de vinte mil euros.
Proposta n.º 664/19 - DTGE
Atribuição de comparticipação financeira ao promotor “Christmas Fun Park”
para realização da “Capital do Natal
2019”:
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Deliberado aprovar a atribuição de
comparticipação financeira ao promotor “Christmas Fun Park”, no valor de
trezentos e quarenta e cinco mil euros,
relativos à realização da edição de dois
mil e dezanove, da Capital do Natal em
Oeiras.
DELIBERAÇÕES
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
SESSÃO ORDINÁRIA N.º 3/2019 DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE
2019
DELIBERAÇÃO N.º 91/2019
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO –
“RESPONDER ÀS NECESSIDADES
DE HABITAÇÃO, APROVEITAR AS
NOVAS POLÍTICAS NACIONAIS,
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, com vinte e três votos contra, sendo dezoito do Grupo Político Municipal
Isaltino Inovar Oeiras de Volta, três do
Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais À Frente e dois do Partido
Social Democrata, com cinco votos a
favor, sendo quatro do Partido Socialista
e um do Bloco de Esquerda, e com seis
abstenções, sendo duas do Partido Socialista, duas da Coligação Democrática
Unitária, uma do Centro Democrático
Social-Partido Popular e uma do Partido
Pessoas-Animais-Natureza.
DELIBERAÇÃO N.º 92/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 462/19 –
DMAG/DFP/DPOC – APROVAÇÃO
DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS
DE 2018
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número quatrocentos e sessenta e dois barra
dezanove, a que se refere a deliberação
número dois da Reunião da Câmara Municipal, realizada em catorze de junho
de dois mil e dezanove e deliberou por
maioria, com vinte e um votos a favor,
sendo quinze do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, um do
Partido Socialista, três do Grupo Político
Municipal Independentes Oeiras Mais À
Frente e dois do Partido Social Democrata, com quatro votos contra, sendo dois
da Coligação Democrática Unitária, 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 o documento relativo às Contas Consolidadas
de dois mil e dezoito, conforme proposto
pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 93/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 371/19 – SIMAS – ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO N.º 14, DA DELIBERAÇÃO
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SIMAS Nº. 435/18, APROVADA EM REUNIÃO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018, NO TOCANTE
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AO FINANCIAMENTO DA TARIFA
SOCIAL PELOS MUNICÍPIOS DE
OEIRAS E AMADORA, COM FUNDAMENTO NO PARECER DA ERSAR
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
trezentos e setenta e um barra dezanove, a que se refere a deliberação número
dezassete da Reunião da Câmara Municipal, realizada em vinte e oito de maio
de dois mil e dezanove e deliberou por
unanimidade dos presentes, com trinta
e quatro votos a favor, sendo dezoito do
Grupo Político Municipal Isaltino Inovar
Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista, três 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, ratificar a deliberação do Conselho de Administração da reunião datada de treze
de maio de dois mil e dezanove, na qual
aprovou a anulação administrativa, com
efeitos retroativos, do disposto no número catorze, da deliberação número quatrocentos e trinta e cinco, de dois mil e
dezoito, aprovada em sessão de dezanove
de dezembro, com fundamento no parecer emitido pela Entidade Reguladora
dos Serviços de Águas e Resíduos e propor a anulação administrativa, com efeitos retroativos, das respetivas propostas
de deliberações dos órgãos municipais
dos Municípios de Oeiras e Amadora, no
tocante à matéria relativa ao respetivo
financiamento, conforme proposto pelo
Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 94/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 374/19 –
DMOTOA/DHRU/DRU – Pº. 22/
DRU/2018 - CONCURSO PÚBLICO
PARA A EMPREITADA “PARQUE
URBANO DA PEDREIRA ITALIANA”
- APROVAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL E ADJUDICAÇÃO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
trezentos e setenta e quatro barra dezanove, a que se refere a deliberação número vinte da Reunião da Câmara Municipal, realizada em vinte e oito de maio
de dois mil e dezanove e deliberou por
unanimidade dos presentes, com trinta
e quatro votos a favor, sendo dezoito do
Grupo Político Municipal Isaltino Inovar
Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista, três 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 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 dois, de dois mil e
dezoito, de seis de dezembro, e patente
nas Grandes Opções do Plano - GOP dois
mil e dezanove na Assembleia Municipal
a dezassete de dezembro de dois mil e
dezoito, pela seguinte:
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Deliberações e Regulamentos
Para dois mil e dezanove, cento e noventa e cinco mil setecentos e noventa e
quatro euros e treze cêntimos (sessenta
e três virgula zero oito por cento) com
IVA incluído.
Para dois mil e vinte, o montante restante
do valor de adjudicação cento e catorze
mil seiscentos euros e trinta e cinco cêntimos (trinta e seis virgula noventa e dois
por cento) com IVA incluído, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 95/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 461/19 – GVP
- ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À SOCCEREX,
LIMITED, NO ÂMBITO DA 1ª. EDIÇÃO EM PORTUGAL
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número quatrocentos e sessenta e um barra
dezanove, a que se refere a deliberação
número cinquenta e cinco da Reunião
da Câmara Municipal, realizada em doze
de junho de dois mil e dezanove 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 três votos
contra, sendo dois da Coligação Democrática Unitária e um do Bloco de Esquerda e com cinco abstenções do Partido Socialista, aprovar a atribuição de
comparticipação financeira ao promotor
Soccerex, Limited no valor de setecentos
e trinta mil euros, relativos à realização
da edição de dois mil e dezanove, do
Soccerex Europe em Oeiras, bem como
a aprovação da comparticipação financeira plurianual (edições de dois mil e
dezanove, dois mil e vinte e dois mil e
vinte e um), num montante total de dois
milhões cento e noventa mil euros, sendo que a atribuição da referida comparticipação financeira fica condicionada
ao visto prévio favorável do Tribunal de
Contas, nos termos e condições propostos pelo Órgão Executivo do Município,
traduzidos naquela deliberação.
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º
13/2019 DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 2 DE JULHO DE
2019
DELIBERAÇÃO N.º 96/2019
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE MANUEL COSTA
BRAZ, APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PSD
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, 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 um voto de pesar, apresentado
pelo Grupo Político Municipal do Partido
Social Democrata, pelo falecimento do
Coronel Manuel Costa Braz, exprimindo

o seu pesar e endereçando condolências
aos seus familiares.
DELIBERAÇÃO N.º 97/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 424/19 – SIMAS – 1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL
2019 – MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO DA RECEITA, DA DESPESA, PPI, APLICAÇÃO DE PARTE
DO SALDO DE GERÊNCIA E NOVO
MAPA DE PESSOAL
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
quatrocentos e vinte e quatro barra dezanove, a que se refere a deliberação número dezanove da Reunião da Câmara
Municipal, realizada em doze de junho
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, 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 primeira Revisão
Orçamental com modificações da receita, da despesa, PPI, aplicação de parte
do saldo de gerência, no valor global de
dezassete milhões quinhentos e oitenta
mil quatrocentos e noventa euros e Novo
Mapa de Pessoal dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos
Municípios de Oeiras e Amadora (dois
mil e dezanove), conforme proposto pelo
Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 98/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 425/19 – SIMAS – APLICAÇÃO DE RESULTADOS
TRANSITADOS/TRANSFERÊNCIA PARA A C.M.O. E C.M.A.
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número quatrocentos e vinte e cinco barra dezanove,
a que se refere a deliberação número
vinte da Reunião da Câmara Municipal,
realizada em doze de junho 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, 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 que
parte dos valores da conta de Resultados
Transitados tenham a seguinte aplicação:
Três milhões de euros, para a Câmara
Municipal de Oeiras, a título de transferência corrente, das contas quinhentos e
noventa mil cento e oito e quinhentos e
noventa mil cento e nove.
Três milhões de euros, para a Câmara
Municipal da Amadora, a título de transferência corrente, das contas quinhentos
e noventa mil cento e oito e quinhentos
e noventa mil cento e nove.
Quatrocentos e noventa e sete mil novecentos e oitenta e oito euros e vinte e
cinco cêntimos, a crédito para a conta
cinco mil setecentos e quarenta e dois

- Reservas Livres, por contrapartida do
débito da conta quinhentos e noventa
mil cento e catorze.
Um milhão duzentos e sessenta e dois
mil trezentos e cinquenta e oito euros e
quarenta e nove cêntimos, a débito da
conta cinco mil setecentos e quarenta e
dois - Reservas Livres por contrapartida
do crédito das subcontas dos cinco mil
novecentos e dois e dos cinco mil novecentos e três, conforme proposto pelo
Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 99/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 427/19 – GAF
– APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA E UNIÕES
DAS FREGUESIAS – TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
quatrocentos e vinte e sete barra dezanove, a que se refere a deliberação número vinte e dois da Reunião da Câmara
Municipal, realizada em doze de junho
de dois mil e dezanove e deliberou por
unanimidade dos presentes, com trinta
e sete 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,
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 apoio a iniciativas das Juntas
de Freguesias e Uniões das Freguesias
através da atribuição de subsídio para o
ano de dois mil e dezanove, de acordo
com os seguintes valores:
Quarenta e quatro mil euros, em despesas correntes para a Junta de Freguesia
da União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha, Cruz Quebrada/Dafundo;
Quarenta e quatro mil euros, em despesas correntes para a Junta de Freguesia
da União das Freguesias de Carnaxide e
Queijas;
Sessenta e três mil e quinhentos euros,
em despesas correntes para a Junta de
Freguesia da União das Freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra, Paço de
Arcos e Caxias;
Vinte e três mil euros, em despesas correntes para a Junta de Freguesia de Barcarena;
Vinte e cinco mil e quinhentos euros, em
despesas correntes para a Junta de Freguesia de Porto Salvo.
A transferência de verba para as Juntas
de Freguesias e Uniões das Freguesias de
acordo com a metodologia definida para
os apoios a considerar, conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município,
traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 100/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 428/19 – GAF
– ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGÉS, LINDA-A-VELHA,
CRUZ QUEBRADA E DAFUNDO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
quatrocentos e vinte e oito barra dezanove, a que se refere a deliberação número vinte e três da Reunião da Câmara
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Municipal, realizada em doze de junho
de dois mil e dezanove e deliberou por
unanimidade dos presentes, com trinta
e sete 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,
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 atribuição de uma comparticipação financeira no valor de quinze mil
novecentos e trinta e quatro euros e setenta e cinco cêntimos, em despesas de
capital, à Junta de Freguesia da União de
Freguesias de Algés, Linda-a-Velha, Cruz
Quebrada e Dafundo, conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município,
traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 101/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 433/19 – GAF
– ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CARNAXIDE E QUEIJAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
quatrocentos e trinta e três barra dezanove, a que se refere a deliberação número vinte e oito da Reunião da Câmara
Municipal, realizada em doze de junho
de dois mil e dezanove e deliberou por
unanimidade dos presentes, com trinta
e sete 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,
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 atribuição de uma comparticipação financeira no valor de dois mil e
noventa e dois euros e cinquenta e oito
cêntimos, em despesas de capital, destinadas à aquisição de três computadores
e uma mesa.
A atribuição de uma comparticipação
financeira no valor de quatro mil novecentos e vinte euros, em despesas correntes, para fazer face a despesas de materiais e serviços de apoio às festividades
das Festas da Rocha, conforme proposto
pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 102/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 457/19 –
DMEDSC/DDS/DCS – PROCESSO
DAS JUNTAS DE FREGUESIA DAS
UNIÕES DAS FREGUESIAS E DE
FREGUESIAS RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFÂNCIA – 2.º SEMESTRE DE 2019
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
quatrocentos e cinquenta e sete barra
dezanove, a que se refere a deliberação
número cinquenta e um da Reunião da
Câmara Municipal, realizada em doze
de junho de dois mil e dezanove 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 a atribuição
financeira às Juntas de Freguesia da
União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo, da
União das Freguesias de Carnaxide e de
Queijas, 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 oito mil e setecentos euros,
para a comparticipação nas despesas
estimadas, do segundo semestre de dois
mil e dezanove, com o pessoal afeto aos
estabelecimentos de infância da SCMO
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 dois mil
euros - doze mil 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 - dois mil e sete
euros - quatrocentos e cinquenta euros;
Junta de Freguesia de Porto Salvo - sessenta e nove mil euros - onze mil e quinhentos euros;
Total - duzentos e quarenta e oito mil e setecentos euros - quarenta e um mil quatrocentos e cinquenta euros, conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município,
traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 103/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 439/19 –
GCAJ – TRANSFERÊNCIA DE COMPETENCIAS PARA AS AUTARQUIAS
LOCAIS E ENTIDADES INTERMUNICIPAIS – NÃO ACEITAÇÃO NO
DOMÍNIO DA “SAÚDE” PARA O
ANO DE 2020
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número quatrocentos e trinta e nove barra
dezanove, a que se refere a deliberação
número sessenta da Reunião da Câmara
Municipal, realizada em doze de junho
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, 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 Centro Democrático
Social-Partido Popular, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, e com cinco abstenções
do Partido Socialista, reconhecer a indisponibilidade do Município de Oeiras
para assumir as atribuições advenientes
do artigo vigésimo quinto, número cinco,
do Decreto-Lei número vinte e três, de
dois mil e dezanove, de trinta de janeiro,
respeitante à Saúde para o ano de dois

mil e vinte, conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido
naquela deliberação.
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º
14/2019 DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 9 DE JULHO DE
2019
DELIBERAÇÃO N.º 104/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 484/19 –
DACT/DTGE – ATRIBUIÇÃO DE
COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
À EMPRESA “EVERYTING IS NEW”
(EIN) PARA REALIZAÇÃO DO “NOS
ALIVE”
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
quatrocentos e oitenta e quatro barra dezanove, a que se refere a deliberação número vinte e oito da Reunião da Câmara
Municipal, realizada em vinte e seis de
junho 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, quatro 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 votos contra, sendo três da
Coligação Democrática Unitária e um do
Bloco de Esquerda, aprovar a isenção do
pagamento de taxas devidas pela emissão de licenças, no valor estimado de dezasseis mil duzentos e cinquenta e sete
euros e cinquenta cêntimos, à Everything is New, no âmbito da realização da
edição de dois mil e dezanove, do NOS
ALIVE, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 105/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 485/19 –
DACT/DTGE – ATRIBUIÇÃO DE
COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
À PROMOTORA “EVERYTING IS
NEW” (EIN) PARA REALIZAÇÃO
DO CONCERTO DOS MUSE
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
quatrocentos e oitenta e cinco barra dezanove, a que se refere a deliberação número vinte e nove da Reunião da Câmara
Municipal, realizada em vinte e seis de
junho de dois mil e dezanove e deliberou
por maioria com trinta e um 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, dois do Partido Social
Democrata, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza, e com quatro votos contra, sendo três da Coligação
Democrática Unitária e um do Bloco de
Esquerda, aprovar a isenção do pagamento das taxas municipais, cuja estimativa
se cifra nos três mil oitocentos e quarenta
euros e setenta e três cêntimos, à “Everything is New”, no âmbito da realização do
Concerto dos MUSE, conforme proposto
pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º
16/2019 DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 24 DE JULHO DE
2019
DELIBERAÇÃO N.º 106/2019
VOTO DE LOUVOR - APRESENTADO ORALMENTE PELO GRUPO
POLÍTICO MUNICIPAL DO INOV
A Assembleia Municipal de Oeiras 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
Louvor pelas pessoas que têm tido um
trabalho importante nestes últimos dias,
com as catástrofes que têm acontecido
no nosso País.
DELIBERAÇÃO N.º 107/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 504/19 –
GCAJ – APROVAÇÃO FINAL DO REGULAMENTO PRÉMIO POESIA DE
OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
quinhentos e quatro barra dezanove, a
que se refere a deliberação número dezasseis da Reunião da Câmara Municipal, realizada em dez de julho de dois mil
e dezanove e deliberou por unanimidade
dos presentes, com trinta e três votos a
favor, sendo catorze 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 Projeto de Regulamento do Prémio de Poesia
de Oeiras, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 108/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 506/19 – GAF
– ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTINADA
A APOIAR INICIATIVAS DAS FREGUESIAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
quinhentos e seis barra dezanove, a que
se refere a deliberação número dezoito
da Reunião da Câmara Municipal, realizada em dez de julho de dois mil e dezanove e deliberou por unanimidade dos
presentes, com trinta e três votos a favor,
sendo catorze 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 atribuição de
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uma comparticipação financeira no valor de sete mil e quinhentos euros, em
despesas correntes, para fazer face a
despesas de apoio às festividades da Junta de Freguesia de Barcarena.
A atribuição de uma comparticipação financeira no valor de dez mil euros, em
despesas correntes, para fazer face a
despesas de apoio às festividades da Junta de Freguesia de Porto Salvo.
A atribuição de uma comparticipação
financeira no valor de dois mil oitocentos e vinte euros, em despesas correntes,
para fazer face a despesas de apoio às
festividades da Junta de Freguesias da
União das Freguesias de Carnaxide e
Queijas, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 109/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 516/19 –
DMOTOA/DHRU – ADESÃO DO
MUNICÍPIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MUNICÍPIOS COM
CENTRO HISTÓRICO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
quinhentos e dezasseis barra dezanove, a
que se refere a deliberação número vinte
e oito da Reunião da Câmara Municipal,
realizada em dez de julho de dois mil e
dezanove 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 adesão do Município de Oeiras à Associação
Portuguesa dos Municípios com Centro
Histórico - APMCCH e subsequente pagamento no valor de mil quatrocentos e
vinte e sete euros, referente às quotas do
ano de dois mil e dezanove, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 110/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 545/19 –
DMAG/DFP/DP – CONCURSO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DE USO
PRIVATIVO PARA INSTALAÇÃO E
EXPLORAÇÃO DE UM ESPAÇO DE
RESTAURAÇÃO E BEBIDAS NO
EDIFÍCIO DESIGNADO “PAVILHÃO
DO JARDIM”, NO JARDIM MUNICIPAL, EM PAÇO DE ARCOS – ALTERAÇÃO DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número quinhentos e quarenta e cinco barra
dezanove, a que se refere a deliberação
número cinquenta e sete da Reunião
da Câmara Municipal, realizada em dez
de julho de dois mil e dezanove e deliberou por maioria, com trinta 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, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do
Partido Pessoas-Animais-Natureza, com

Oeiras Atual · Suplemento

quatro votos contra, sendo três da Coligação Democrática Unitária e um do
Bloco de Esquerda, aprovar o programa
do procedimento, quanto à introdução
da cláusula adicional (vigésima quinta),
para a concessão de uso privativo para
instalação e exploração de um espaço
de restauração e bebidas no edifício designado “Pavilhão do Jardim”, no jardim
municipal, em Paço de Arcos, nos termos e condições propostos pelo Órgão
Executivo do Município, traduzidos naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 111/2019
PROPOSTA C.M.O N.º 551/19 –
DMAG/DGF/DPOC – RETIFICAÇÃO
DA PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Nº 800/18 – IMPOSTO SOBRE O
RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES PARA 2019
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número quinhentos e cinquenta e um barra
dezanove, a que se refere a deliberação
número sessenta e três da Reunião da
Câmara Municipal, realizada em dez
de julho de dois mil e dezanove e deliberou por unanimidade dos presentes,
com trinta e quatro 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, 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 retificação ao
ponto quatro da proposta de deliberação
número oitocentos, de dois mil e dezoito,
aprovada na reunião de Câmara de trinta
de novembro de dois mil e dezoito, onde
por lapso foi escrito:
“… Manter a taxa de quatro vírgula oito
por cento, na participação do Município
de Oeiras no IRS dos sujeitos passivos
com domicílio fiscal no Concelho de
Oeiras, aplicada aos rendimentos de dois
mil e dezoito...”
Deverá constar: “… Manter a taxa de quatro vírgula oito por cento, na participação
do Município de Oeiras no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no Concelho de Oeiras, aplicada aos rendimentos de dois mil e dezanove…”, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
REGULAMENTOS
EDITAL N.º 231/2019
FAZ PÚBLICO que, esta Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada em
30 de abril de 2019, deliberou, no uso
das competências fixadas na alínea k),
do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela
Lei n.º 75/13, de 12 de setembro, aprovar e submeter à Assembleia Municipal,
após apreciação pública, a Alteração ao
Regulamento Geral de Estacionamento nas Zonas de Estacionamento de duração Limitada de Oeiras
– Alteração da taxa de pagamento
no Largo Leonor Faria Gomes, em
Paço de Arcos, que seguidamente se
transcreve:

Alteração ao Regulamento Geral de
Estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada
de Oeiras – Alteração da taxa de
pagamento no Largo Leonor Faria
Gomes, em Paço de Arcos
I – ENQUADRAMENTO
A «PARQUES TEJO - Parqueamentos de Oeiras, EM, S.A.» (doravante
PARQUES TEJO) é uma empresa local,
em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 19.º Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e
das Participações Locais (RJAEL), sendo
o Município de Oeiras o único titular do
respetivo capital social.
A «PARQUES TEJO», sendo uma empresa municipal, tem como objeto social a
construção, instalação e gestão de sistemas de estacionamento público pago, à
superfície ou em estruturas executadas
no solo ou no subsolo, no território do
concelho de Oeiras.
A evolução legislativa e a atividade de
gestão do estacionamento à superfície,
por parte da empresa municipal «PARQUES TEJO», visando corresponder
às expectativas dos nossos munícipes,
impõe a necessidade de adequação dos
regulamentos às situações concretas, por
forma a melhor concretizar os objetivos
que se visam prosseguir.
Em reunião de Câmara de 17 de Julho
de 1996, pelo Ponto n.º 63, foi aprovado
o Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, o
qual tem sido pontual e sucessivamente
objeto de diversas alterações.
De acordo com o art.º 1.º do Regulamento, o mesmo é “aplicável a todas as vias
e espaços públicos situados no território
do Concelho de Oeiras que sejam ou
venham a ser classificados «Zonas de
Estacionamento de Duração Limitada» no conceito do n.º 2, do art.º 70.º
do Código da Estrada, a definir por deliberação da Câmara Municipal ao abrigo
da alínea u) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, doravante denominadas por Zonas” (corresponde à atual alínea rr) do n.º 1 do art.º 33.º
do RJAL).
O Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo D.L. n.º 4/2015, de
7.01, que entrou em vigor a 8 de abril
de 2015, veio estabelecer o procedimento do regulamento administrativo, bem
como o dever de se publicitar o início do
procedimento com vista a possibilitar a
constituição como interessados e a apresentação de contributos pelos cidadãos
no âmbito da elaboração de projetos de
regulamentos ou de projetos de alteração/revisão de regulamentos.
As atuais circunstâncias implicam uma
atualização dos preços praticados e consequente alteração da taxa de pagamento de estacionamento no Largo
Leonor Faria Gomes, em Paço de
Arcos, atenta a comunicação da PARQUES TEJO, constante do ANEXO I.
II – ANÁLISE TÉCNICA
A análise técnica do conteúdo desta Proposta de Deliberação corresponde integralmente à informação veiculada pela
Divisão de Mobilidade e Transportes
(DMT), documento que se incorpora a
título de Anexo II, na medida em que

a mesma constitui uma incumbência da
referida unidade orgânica, nos termos da
alínea c) do n.º 2 do art.º 58.º do Regulamento Orgânico do Município de Oeiras,
de acordo com o qual lhe compete:
“Informar e acompanhar assuntos no
âmbito do relacionamento entre o município e outras entidades públicas ou
privadas, quanto à elaboração de planos
supramunicipais ou a quaisquer outras
decisões que impliquem deliberações
do município ou a vinculem em domínios como as redes rodoviária, pedonal e
clicável e políticas globais de estacionamento, ou matérias correlativas.”
III - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E/
OU REGULAMENTAR
A aprovação da presente proposta de
deliberação encontra a sua base jurídica
conformadora nas seguintes disposições
normativas:
- Artigos n.º 112.º e n.º 241.º da Constituição da República Portuguesa;
- Alíneas k) e rr) do art.º 33.º, conjugadas com a alínea g) do n.º 1 do art.º
25.º, ambos do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei
n.º 75/2013, de 12.09 com última alteração introduzida pela Lei n.º 50/2018,
de 16.08;
1. Alíneas i) e f) do art.º 14.º do Regime
Financeiro das Autarquias Locais e
das Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013 de 03.09,
com última alteração introduzida Lei
n.º 71/2018, de 31.12;
2. 
Artigos n.º 50.º n.º 1 alínea g); n.º
71.º n.º 1 alínea d); n.º 164.º n.º 7 e
n.º 169.º, todos do Código da Estrada aprovado pelo DL n.º 114/94, de
03.05, com última alteração introduzida pelo D.L. n.º 107/2018, de 29.11;
3. Art.º 2.º n.ºs 1 e 2 alíneas a) e b) do
DL n.º 81/2006 de 20.04, que aprovou
o Regime relativo às condições de utilização de parques e zonas de estacionamento;
4. No art.º 5.º n.º 1 alíneas c), g) e h) e
n.º 4; art.º 11.º n.º 1 alínea g) e art.º
18.º n.º 1 alínea h), todos do Estatutos
da Parques Tejo;
5. 
Regulamento de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada do
Município de Oeiras aprovado em
17.07.1996 (PD n.º 63/1996) e alterado em 29.01.2003 (PD n.º 58/03),
com sucessivas alterações posteriores;
6. Na alínea d) do n.º 1 do art.º 5.º do DL
n.º 44/2005, de 23.02;
7. No disposto no art.º 97.º e seguintes
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo DL n.º 4/2015,
de 07 de Janeiro
IV - PROPOSTA
Nesta conformidade, delibero:
1. 
Aprovar a presente Alteração ao
Regulamento Geral de Estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada de
Oeiras - Alteração da taxa de pagamento no Largo Leonor Faria
Gomes, em Paço de Arcos, nos termos da alínea rr) do art.º 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais;
2. 
Submeter a presente Alteração ao
Regulamento de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada do Município de Oeiras, a consulta e discussão
públicas, pelo período de 30 dias, nos
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termos previstos nos art.º 101.º do Código do Procedimento Administrativo;
3. 
Subsequentemente ao período de
consulta e discussão públicas, não
havendo oposição, aprovar submeter
a proposta de alteração e respetivos
Anexos igualmente para aprovação da
Assembleia Municipal, nos termos do
disposto na alínea g) do n.º 1 do art.º
25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais.
4. Aprovar a publicação da presente alteração nos termos do art.º 119.º da
Constituição e 139.º do Código do
Procedimento Administrativo
V - ANEXOS
Anexo I – Comunicação da PARQUES
TEJO
Anexo II – Informação da Divisão de
Mobilidade e Transportes (DMT)
MAIS FAZ PÚBLICO que o mencionado Regulamento se encontra em apreciação pública, durante trinta dias,
a contar da publicação deste edital, nos
termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 07 de janeiro.
As propostas, contributos e sugestões
devem ser formalizados mediante comunicação escrita que contenha o nome
completo, morada ou sede, profissão,
número de identificação fiscal e o respetivo endereço eletrónico do interessado,
dando consentimento para que este seja
utilizado para os efeitos previstos na alínea c), do n.º 1, do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro.
Os contributos devem ser formulados,
até ao termo do mencionado prazo,
através de requerimento dirigido ao
Presidente da Câmara Municipal, para
o correio eletrónico geral@cm-oeiras.pt
ou entregues pessoalmente no Balcão de
Atendimento Municipal, sito no Largo
Marquês de Pombal, em Oeiras.
E para constar se passou o presente e
outros de igual teor, que vão ser publicitados nos lugares de estilo.
Oeiras, 02 de maio de 2019
O Presidente,
Isaltino Morais
EDITAL N.º 232/2019
FAZ PÚBLICO que, esta Câmara
Municipal, em reunião ordinária
realizada em 30 de abril de 2019,
deliberou, no uso das competências
fixadas na alínea k), do n.º 1 do artigo
33.º, do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/13, de
12 de setembro, aprovar e submeter à
Assembleia Municipal, após apreciação
pública, a Alteração ao Regulamento
Geral de Estacionamento nas Zonas
de Estacionamento de Duração
Limitada de Oeiras – Alargamento
da ZEDL de Algés à Praça Dr.
Manuel Martins (Praça de Touros),
que seguidamente se transcreve:
Alteração ao Regulamento Geral
de Estacionamento nas Zonas
de Estacionamento de Duração
Limitada de Oeiras – Alargamento
da ZEDL de Algés à Praça Dr.
Manuel Martins (Praça de Touros)

I – ENQUADRAMENTO
A «PARQUES TEJO - Parqueamentos
de Oeiras, EM, S.A.» (doravante
PARQUES TEJO) é uma empresa local,
em conformidade com o disposto na
alínea a) do n.º 1 do art.º 19.º Regime
Jurídico da Atividade Empresarial Local
e das Participações Locais (RJAEL),
sendo o Município de Oeiras o único
titular do respetivo capital social.
A «PARQUES TEJO», sendo uma
empresa municipal, tem como objeto
social a construção, instalação e gestão
de sistemas de estacionamento público
pago, à superfície ou em estruturas
executadas no solo ou no subsolo, no
território do concelho de Oeiras.
A evolução legislativa e a atividade
de gestão do estacionamento à
superfície, por parte da empresa
municipal «PARQUES TEJO», visando
corresponder às expectativas dos
nossos munícipes, impõe a necessidade
de adequação dos regulamentos às
situações concretas, por forma a melhor
concretizar os objetivos que se visam
prosseguir.
Em reunião de Câmara de 17 de Julho
de 1996, pelo Ponto n.º 63, foi aprovado
o Regulamento Geral das Zonas de
Estacionamento de Duração Limitada, o
qual tem sido pontual e sucessivamente
objeto de diversas alterações.
De acordo com o art.º 1.º do
Regulamento, o mesmo é “aplicável a
todas as vias e espaços públicos situados
no território do Concelho de Oeiras que
sejam ou venham a ser classificados
«Zonas de Estacionamento de
Duração Limitada» no conceito do n.º
2, do art.º 70.º do Código da Estrada,
a definir por deliberação da Câmara
Municipal ao abrigo da alínea u) do n.º
1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, doravante denominadas por
Zonas” (corresponde à atual alínea rr)
do n.º 1 do art.º 33.º do RJAL).
O
Código
do
Procedimento
Administrativo, aprovado pelo DL n.º
4/2015, de 7.01, que entrou em vigor
a 8 de abril de 2015, veio estabelecer
o
procedimento
do
regulamento
administrativo, bem como o dever de
se publicitar o início do procedimento
com vista a possibilitar a constituição
como interessados e a apresentação de
contributos pelos cidadãos no âmbito da
elaboração de projetos de regulamentos
ou de projetos de alteração/revisão de
regulamentos.
As atuais circunstâncias implicam uma
atualização da zona identificada como
Zona de Estacionamento de Duração
Limitada de Algés à Praça Dr.
Manuel Martins (Praça de Touros),
atenta a comunicação da PARQUES
TEJO, constante do ANEXO I.
II – ANÁLISE TÉCNICA
A análise técnica do conteúdo desta
Proposta de Deliberação corresponde
integralmente à informação veiculada
pela Divisão de Mobilidade e Transportes
(DMT), documento que se incorpora a
título de Anexo II, na medida em que a
mesma constitui uma incumbência da
referida unidade orgânica, nos termos
da alínea c) do n.º 2 do art.º 58.º do
Regulamento Orgânico do Município de
Oeiras, de acordo com o qual lhe compete:

“Informar e acompanhar assuntos
no âmbito do relacionamento entre o
município e outras entidades públicas
ou privadas, quanto à elaboração de
planos supramunicipais ou a quaisquer
outras
decisões
que
impliquem
deliberações do município ou a vinculem
em domínios como as redes rodoviária,
pedonal e clicável e políticas globais
de
estacionamento,
ou
matérias
correlativas.”
III - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E/
OU REGULAMENTAR
A aprovação da presente proposta de
deliberação encontra a sua base jurídica
conformadora nas seguintes disposições
normativas:
1. 
Artigos n.º 112.º e n.º 241.º da
Constituição da República Portuguesa;
2. 
Alíneas k) e rr) do art.º 33.º,
conjugadas com a alínea g) do n.º 1 do
art.º 25.º, ambos do Regime Jurídico
das Autarquias Locais, aprovado pela
Lei n.º 75/2013, de 12.09 com última
alteração introduzida pela Lei n.º
50/2018, de 16.08;
3. Alíneas i) e f) do art.º 14.º do Regime
Financeiro das Autarquias Locais e das
Entidades Intermunicipais, aprovado
pela Lei n.º 73/2013 de 03.09, com
última alteração introduzida Lei n.º
71/2018, de 31.12;
4. 
Artigos n.º 50.º n.º 1 alínea g); n.º
71.º n.º 1 alínea d); n.º 164.º n.º 7 e
n.º 169.º, todos do Código da Estrada
aprovado pelo DL n.º 114/94, de 03.05,
com última alteração introduzida pelo
DL n.º 107/2018, de 29.11;
5. Art.º 2.º n.ºs 1 e 2 alíneas a) e b) do
DL n.º 81/2006 de 20.04, que aprovou
o Regime relativo às condições de
utilização de parques e zonas de
estacionamento;
6. No art.º 5.º n.º 1 alíneas c), g) e h) e
n.º 4; art.º 11.º n.º 1 alínea g) e art.º
18.º n.º 1 alínea h), todos do Estatutos
da Parques Tejo;
7. 
Regulamento
de
Zonas
de
Estacionamento de Duração Limitada
do Município de Oeiras aprovado
em 17.07.1996 (PD n.º 63/1996)
e alterado em 29.01.2003 (PD n.º
58/03), com sucessivas alterações
posteriores;
8. Na alínea d) do n.º 1 do art.º 5.º do DL
n.º 44/2005, de 23.02;
9. No disposto no art.º 97.º e seguintes
do
Código
do
Procedimento
Administrativo, aprovado pelo DL n.º
4/2015, de 07 de Janeiro.
IV - PROPOSTA
Nesta conformidade, proponho ao
Executivo Municipal que delibere:
1. 
Aprovar a presente Alteração
ao
Regulamento
Geral
de
Estacionamento nas Zonas de
Estacionamento
de
Duração
Limitada de Oeiras - Alargamento
da ZEDL de Algés à Praça Dr.
Manuel
Martins
(Praça
de
Touros), nos termos da alínea rr)
do art.º 33.º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais;
2. 
Submeter a presente Alteração
ao Regulamento de Zonas de
Estacionamento de Duração Limitada
do Município de Oeiras, a consulta e
discussão públicas, pelo período de
30 dias, nos termos previstos nos art.º
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101.º do Código do Procedimento
Administrativo;
3. 
Subsequentemente ao período de
consulta e discussão públicas, não
havendo oposição, aprovar submeter
a proposta de alteração e respetivos
Anexos igualmente para aprovação
da Assembleia Municipal, nos termos
do disposto na alínea g) do n.º 1 do
art.º 25.º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais.
4. 
Aprovar a publicação da presente
alteração nos termos do art.º 119.º
da Constituição e 139.º do Código do
Procedimento Administrativo
IV - ANEXOS
Anexo I – Comunicação da PARQUES
TEJO
Anexo II – Informação da Divisão de
Mobilidade e Transportes (DMT)
MAIS
FAZ
PÚBLICO que o
mencionado Regulamento se encontra
em apreciação pública, durante
trinta dias, a contar da publicação
deste edital, nos termos dos artigos 100.º
e 101.º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo DecretoLei n.º 4/2015, de 07 de janeiro.
As propostas, contributos e sugestões
devem ser formalizados mediante
comunicação escrita que contenha
o nome completo, morada ou sede,
profissão, número de identificação fiscal
e o respetivo endereço eletrónico do
interessado, dando consentimento para
que este seja utilizado para os efeitos
previstos na alínea c), do n.º 1, do
artigo 112.º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo DecretoLei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.
Os contributos devem ser formulados,
até ao termo do mencionado prazo,
através de requerimento dirigido ao
Presidente da Câmara Municipal, para
o correio eletrónico geral@cm-oeiras.pt
ou entregues pessoalmente no Balcão de
Atendimento Municipal, sito no Largo
Marquês de Pombal, em Oeiras.
E para constar se passou o presente
e outros de igual teor, que vão ser
publicitados nos lugares de estilo.
Oeiras, 02 de maio de 2019
O Presidente,
Isaltino Morais
EDITAL N.º 355/2019
ISALTINO AFONSO MORAIS, LICENCIADO EM DIREITO, PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
FAZ PÚBLICO que, esta Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada em
23 de julho de 2019, deliberou, no uso
das competências fixadas na alínea k),
do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela
Lei n.º 75/13, de 12 de setembro, aprovar e submeter à Assembleia Municipal,
após apreciação pública, o Projeto de
Regulamento do Serviço Médico ao
Domicílio do Município de Oeiras,
que seguidamente se transcreve:
Projeto de Regulamento do Serviço
Médico ao Domicílio do Município
de Oeiras
De acordo com a Constituição da República Portuguesa «Todos têm direito à
proteção da saúde e o dever de a defender e promover». Nesse sentido, incum-
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be prioritariamente ao Estado garantir o
acesso de todos os cidadãos, sendo que
este acesso é suscetível de ser interpretado sob dois pontos de vista. Ao nível
mais básico, o acesso depende apenas da
oferta de cuidados, isto é da sua disponibilidade. Havendo oferta adequada, a
população tem oportunidade de utilizar
os serviços e poder-se-á dizer que tem
acesso aos cuidados de saúde. Por outro
lado, o acesso efetivo aos cuidados de
saúde dependerá também da supressão
de eventuais barreiras à utilização apropriada de cuidados de saúde, sejam elas
económicas, sociais, organizacionais ou
culturais. Nesse sentido, o acesso aos
cuidados de saúde é essencialmente
uma questão de permitir o acesso das
pessoas ao seu potencial de saúde e, por
consequência, deve ser entendido à luz
das necessidades em saúde e dos contextos económicos e culturais dos diferentes grupos da sociedade.
Com efeito, à luz do preconizado pela
Organização Mundial da Saúde, todas
as pessoas devem poder atingir o seu
potencial máximo de saúde, sem que as
circunstâncias económicas e sociais de
cada um determinem a consecução desse objetivo. Assim, a equidade em saúde
pode ser entendida como a ausência de
diferenças sistemáticas, e potencialmente evitáveis, em um ou mais aspetos da
saúde, entre grupos populacionais caracterizados social, geográfica ou demograficamente.
Tendo presente os pressupostos supra,
o Município, no âmbito da sua missão e
competências, tem implementado uma
política de saúde que representa um claro contributo para o desígnio máximo da
proteção da saúde. De forma acrescida,
e ciente das dificuldades acrescidas que
a população idosa enfrenta, tem prosseguido uma intervenção integradora das
múltiplas necessidades desta faixa etária, onde o acesso à saúde se inscreve.
É nesta linha que o Município de Oeiras,
em complementaridade com o Serviço
Nacional de Saúde, visa agora instituir
a medida Médico em Casa, beneficiando
munícipes com idade igual superior a 65
anos, abrangidos pelo Regime Especial
de Comparticipação em Medicamentos
e portadores do Cartão 65+.
Nestes termos, e ao abrigo do disposto
no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, alínea g) do n.º 1 do
artigo 25.º e alínea v) do n.º 1 do artigo
33.º do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado em anexo à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, e nos artigos 98.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro,
a Assembleia Municipal aprovou em ___
de _________ de 2019, sob proposta da
Câmara Municipal, o Regulamento do
Serviço Médico ao Domicílio do Município de Oeiras, que ora se publica.

cais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, e bem assim nas competências da Unidade Orgânica Municipal
responsável pela coesão social, que desenvolve projetos de intervenção visando
os grupos sociais mais vulneráveis.
Artigo 2.º
Âmbito
1. 
O presente Regulamento tem como
objeto a definição das regras e condições gerais de acesso à medida
Médico em Casa - Serviço Médico ao
Domicílio, adiante designada abreviadamente por «Médico em Casa».
2. A prestação dos serviços incluídos na
medida Médico em Casa é assegurada
pelo Município, através de entidade
contratada para o efeito.

Artigo 1.º
Lei habilitante
O presente Regulamento enquadra-se
nas atribuições e competências definidas
para a administração local, que se coadunam com o apoio às populações em
situação de vulnerabilidade social, nos
termos da alínea h) do n.º 2 do artigo
23.º e da alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º
do Regime Jurídico das Autarquias Lo-

Artigo 5.º
Inscrição
1. 
Os munícipes que pretendam beneficiar da medida de apoio prevista no
presente Regulamento devem:
a) Selecionar a opção disponível para
o efeito no formulário de adesão ao
Cartão 65+ (Mod. DCS_04_0_Cartão 65 Mais_online), e
b) 
Demonstrar que se encontram

Oeiras Atual · Suplemento

Artigo 3.º
Objeto
1. A medida Médico em Casa traduz-se
num atendimento telefónico efetuado
por técnicos com formação na área da
saúde que efetuam a triagem adequada e no seguimento do qual podem ser
disponibilizados os seguintes serviços:
a) Atendimento médico por telefone –
24h por dia;
b) 
Consulta médica ao domicílio –
todos os dias, entre as 20h00 e as
08h00;
c) Pedido de ambulância ou INEM.
2. Para o efeito previsto no número anterior, devem os interessados contactar
o serviço competente, disponível 24h
por dia, através dos números da rede
fixa nacional disponibilizados pela
empresa prestadora do serviço.
3. Não existe limite máximo de recurso
à triagem telefónica, cabendo à empresa contratada pelo Município, com
base nas informações prestadas e historial de acesso, decidir qual o recurso
subsequente a ativar.
Artigo 4.º
Beneficiários
1. São elegíveis como beneficiários, os
munícipes com idade igual ou superior a 65 anos e que, cumulativamente:
a) Sejam portadores do Cartão 65+ do
Município de Oeiras;
b) Se encontrem em situação de comprovada carência económica.
2. Para efeitos do presente Regulamento, consideram-se em situação de
comprovada carência económica, os
munícipes que estejam abrangidos
pelo Regime Especial de Comparticipação de Medicamentos, devidamente identificados com a letra «R» pelo
SNS.
3. Sem prejuízo da verificação dos pressupostos referidos nos números anteriores, não podem beneficiar da medida Médico em Casa munícipes que
se encontrem institucionalizados em
respostas sociais formais.

abrangidos pelo Regime Especial
de Comparticipação de Medicamentos, através da exibição de documento emitido pelo Serviço Nacional de Saúde.
2. A verificação do cumprimento dos
requisitos previstos no artigo anterior
é efetuada pelos serviços municipais responsáveis pela coesão social,
aquando do processo de validação da
atribuição do Cartão 65+.
Artigo 6.º
Acesso aos serviços
1. A inscrição nos termos previstos no artigo anterior não determina o acesso
imediato aos serviços identificados no
artigo 3.º.
2. Subsequentemente à inscrição, o Município remete à empresa prestadora
do serviço a informação referente ao
beneficiário, o qual apenas pode usufruir da medida cerca de dois dias
úteis após esta diligência.
Artigo 7.º
Obrigações dos beneficiários
Aos beneficiários da medida aprovada
pelo presente Regulamento compete:
a) Informar previamente o Município de
qualquer mudança de residência;
b) 
Informar o Município de qualquer
alteração às condições que determinaram a sua constituição como beneficiário da medida.
Artigo 8.º
Causas de exclusão
O incumprimento das obrigações constantes do presente Regulamento por parte dos beneficiários, assim como a prestação de falsas declarações, determinam
a exclusão imediata do acesso à medida
Médico em Casa, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal a apurar nos
termos da lei.
Artigo 9.º
Disposições finais
1. Os encargos resultantes da aplicação
do presente Regulamento são inscritos anualmente no Orçamento Municipal.
2. 
Considerando que a prestação dos
serviços incluídos na medida Médico
em Casa é assegurada por uma empresa contratada pelo Município, a
aplicação e vigência do presente Regulamento depende da celebração de
contrato para o efeito.
3. Quaisquer dúvidas que possam surgir
na aplicação do presente Regulamento serão supridas por despacho do
Presidente da Câmara ou do Vereador
com o Pelouro da Coesão Social.
Artigo 10.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor
no dia seguinte ao da sua publicação.
MAIS FAZ PÚBLICO que o mencionado Regulamento se encontra em apreciação pública, durante trinta dias,
a contar da publicação deste edital, nos
termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 07 de janeiro.
As propostas, contributos e sugestões
devem ser formalizados mediante comunicação escrita que contenha o nome

completo, morada ou sede, profissão,
número de identificação fiscal e o respetivo endereço eletrónico do interessado,
dando consentimento para que este seja
utilizado para os efeitos previstos na alínea c), do n.º 1, do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro.
Os contributos devem ser formulados,
até ao termo do mencionado prazo,
através de requerimento dirigido ao
Presidente da Câmara Municipal, para
o correio eletrónico geral@cm-oeiras.pt
ou entregues pessoalmente no Balcão de
Atendimento Municipal, sito no Largo
Marquês de Pombal, em Oeiras.
E para constar se passou o presente e
outros de igual teor, que vão ser publicitados nos lugares de estilo.
Oeiras, 12 de agosto de 2019
O Presidente,
Isaltino Morais
EDITAL N.º 285/2019
FAZ PÚBLICO que, esta Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada
em 12 de junho de 2019, deliberou, no
uso das competências fixadas na alínea
k), do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/13, de 12 de setembro, aprovar e submeter à Assembleia
Municipal, após apreciação pública, a
Alteração ao Regulamento Geral de
Estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada
de Oeiras – Alargamento da Zona de
Estacionamento de Duração Limitada de Miraflores à Rua Dr. António Loureiro Borges - Arquiparque,
que seguidamente se transcreve:
Alteração ao Regulamento Geral de
Estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada
de Oeiras – Alargamento da Zona de
Estacionamento de Duração Limitada de Miraflores à Rua Dr. António Loureiro Borges – Arquiparque
I – INTRODUÇÃO
Através da Informação n.º INT-CMO/2018/4319 - DPGU/UAM, propôs-se o
Alargamento da Zona de Estacionamento
de Duração Limitada (ZEDL) de Miraflores à Rua Dr. António Loureiro Borges
- Arquiparque, por forma a resolver o problema de estacionamento abusivo e ilegal
deste arruamento e os constrangimentos à
circulação que dele derivam.
O Sr. Vereador do Trânsito concordou
com a proposta, seguindo-se consulta à
Parques Tejo, que informou igualmente
da pertinência de tarifar o arruamento
em epígrafe à luz do que acontece com
os restantes arruamentos envolventes ao
Arquiparque.
II – ANÁLISE
O estacionamento ilegal é um problema que tem consequências ao nível da
segurança rodoviária, na capacidade e
bom funcionamento das vias e, acima de
tudo, na qualidade de vida das pessoas.
No caso em concreto, estamos perante
um arruamento que serve um parque
empresarial de excelência onde coexistem empresas e edifícios habitacionais,
importando garantir condições condu-
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centes não só para colaboradores e visitantes mas também para residentes.
A área do Arquiparque sofre uma forte
pressão de procura de estacionamento,
verificando-se com bastante frequência
situações de estacionamento indevido na faixa de rodagem que provocam
conflitualidade e perigo entre veículos e
peões, bem como dificuldade no acesso
a viaturas de emergência e de recolha de
resíduos sólidos urbanos (RSU).
A tarifação do estacionamento à superfície permitirá minimizar os problemas
indicados, pretendendo-se que induza à
utilização do parqueamento subterrâneo
que está aquém de ver esgotadas as suas
capacidades.
Para além disso, permitirá uma maior
eficácia na fiscalização e o aumento da
rotatividade do estacionamento, minimizando os problemas de ilegalidade e de
estacionamento abusivo, não descurando que também poderá servir de incentivo ao uso dos transportes públicos (TP),
já que se trata de uma zona bem servida
dos mesmos e com boas frequências.
Os arruamentos envolventes ao Arquiparque já estão incluídos na Zona de
Estacionamento de Duração Limitada
(ZEDL) existente, pelo que propõe-se
estendê-la à Rua Dr. António Loureiro
Borges pelos motivos expostos.
III - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E/
OU REGULAMENTAR
A aprovação da presente proposta de
deliberação encontra a sua base jurídica
conformadora nas seguintes disposições
normativas:
- Artigos n.º 112.º e n.º 241.º da Constituição da República Portuguesa;
- Alíneas k) e rr) do art.º 33.º, conjugadas com a alínea g) do n.º 1 do art.º
25.º, ambos do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei
n.º 75/2013, de 12.09 com última alteração introduzida pela Lei n.º 50/2018,
de 16.08;
- Alíneas i) e f) do art.º 14.º do Regime
Financeiro das Autarquias Locais e das
Entidades Intermunicipais, aprovado
pela Lei n.º 73/2013 de 03.09, com
última alteração introduzida Lei n.º
71/2018, de 31.12;
-
Artigos n.º 50.º n.º 1 alínea g); n.º
71.º n.º 1 alínea d); n.º 164.º n.º 7 e
n.º 169.º, todos do Código da Estrada
aprovado pelo DL n.º 114/94, de 03.05,
com última alteração introduzida pelo
DL n.º 107/2018, de 29.11;
- Art.º 2.º n.ºs 1 e 2 alíneas a) e b) do
DL n.º 81/2006 de 20.04, que aprovou
o Regime relativo às condições de utilização de parques e zonas de estacionamento;
- No art.º 5.º n.º 1 alíneas c), g) e h) e n.º
4; art.º 11.º n.º 1 alínea g) e art.º 18.º
n.º 1 alínea h), todos do Estatutos da
Parques Tejo;
-
Regulamento de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada do
Município de Oeiras aprovado em
17.07.1996 (PD n.º 63/1996) e alterado em 29.01.2003 (PD n.º 58/03), com
sucessivas alterações posteriores;
- Na alínea d) do n.º 1 do art.º 5.º do DL
n.º 44/2005, de 23.02;
- No disposto no art.º 97.º e seguintes do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo DL n.º 4/2015, de 07
de Janeiro.

IV – PROPOSTA
Nesta conformidade e com o objetivo de
resolver os constrangimentos à circulação derivados do estacionamento ilegal
/ abusivo na Rua Dr. António Loureiro
Borges, delibero:
1. Aprovar a presente alteração ao Regulamento Geral de Estacionamento nas
Zonas de Estacionamento de Duração
Limitada de Oeiras - Alargamento da
ZEDL de Miraflores à Rua Dr. António Loureiro Borges (tal como plantas
anexas ao Ofício da Parques Tejo), nos
termos da alínea rr) do art.º 33.º do
Regime Jurídico das Autarquias Locais;
2. Aprovar uma tarifação Taxa Vermelha
e Semanal, a aplicar no período entre
as 08h00 e as 19h00 dos dias úteis e
entre as 09h00 e as 13h00 aos sábados
(tal como tabela de preços anexa ao
Ofício das Parques Tejo);
3. 
Submeter a presente Alteração ao
Regulamento de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada do Município de Oeiras, a consulta e discussão
públicas, pelo período de 30 dias, nos
termos previstos nos art.º 101.º do Código do Procedimento Administrativo;
4. 
Subsequentemente ao período de
consulta e discussão públicas, não
havendo oposição, aprovar submeter a
proposta de alteração para aprovação
da Assembleia Municipal, nos termos
do disposto na alínea g) do n.º 1 do
art.º 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais;
5. Aprovar a publicação da presente alteração nos termos do art.º 119.º da
Constituição e 139.º do Código do
Procedimento Administrativo.
V – ANEXOS
Anexo I – Ofício da Parques Tejo com
Plantas, Tarifário e Informações da DMT
antecedentes.
MAIS FAZ PÚBLICO que o mencionado Regulamento se encontra em apreciação pública, durante trinta dias,
a contar da publicação deste edital, nos
termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 07 de janeiro.
As propostas, contributos e sugestões
devem ser formalizados mediante comunicação escrita que contenha o nome
completo, morada ou sede, profissão,
número de identificação fiscal e o respetivo endereço eletrónico do interessado,
dando consentimento para que este seja
utilizado para os efeitos previstos na alínea c), do n.º 1, do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro.
Os contributos devem ser formulados,
até ao termo do mencionado prazo,
através de requerimento dirigido ao
Presidente da Câmara Municipal, para
o correio eletrónico geral@cm-oeiras.pt
ou entregues pessoalmente no Balcão de
Atendimento Municipal, sito no Largo
Marquês de Pombal, em Oeiras.
E para constar se passou o presente e
outros de igual teor, que vão ser publicitados nos lugares de estilo.
Oeiras, 13 de junho de 2019
O Presidente,
Isaltino Morais
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TRANSFERÊNCIAS CAPITAL CONCEDIDAS PARA 2019
Agrupamento de Escolas de Carnaxide
Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos
Agrupamento de Escolas de Santa Catarina
Associação Desportiva de Oeiras
Associação do Grupo Coral e Instrumental Norte-Sul
Associação Humanit. Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos
Associação Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide
CCD - Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores
da CMO e SMO
CENCO - Centro Cultural de Oeiras
Centro Social e Paroquial S.Miguel Queijas
Congr. Irmãs Franciscanas Hosp. Imac Conceição
Cooperativa de Habitação Económica Nova Morada, CRL
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia S.Pedro de Barcarena
Fábrica da Igreja Paroquial Santo António de Nova Oeiras
Freguesia de Porto Salvo
Fundação Obra Social das Religiosas Dominicanas Irlandesas
Ideias do Século Associação
Liga Dos Amigos De Castelo Novo
Minicor - Associação de Solidariedade Social
Rancho Folclórico Infantil e Juvenil “Os Minhotos”
da Ribeira da Lage
RE-FOOD 4 GOOD - Associação de Solidariedade Social
Sociedade de Educação e Recreio “Os Unidos de Leceia”
União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha
e Cruz-Quebrada Dafundo
União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
União das Freguesias de Oeiras e S. Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias
Vitae - Associação de Solidariedade e Desenvolvimento
Internacional

€ 11231,17
€ 9188,19
€ 11300,63
€ 25000
€ 261
€ 14563,2
€ 2946
€ 2609,61
€ 602,65
€ 11752
€ 10000
€ 12250
€ 86220,38
€ 12600
€ 3130,35
€ 100000
€ 1722
€ 1525
€ 19500
€ 2100
€ 1832,7
€ 189
€ 7531,41
€ 10923,54
€ 74992,24
€ 26873,43

Total: € 460.844,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS PARA 2019
A Pandilha Jovem - Associação Juvenil
AAMA - Associação dos Amigos da Mulher Angolana
Ábia Daniella Souza Dias
Academia dos Champs
Academia Equestre João Cardiga - Associação
ACECOA - Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos
de Oeiras e Amadora
ACKO - Clube de Kempo de Oeiras
AEMAR - Associação de Estudos e Ensino Para O Mar
Afonso Gabriel da Silva Barracha
Agência Nacional Intervenção Social - Assoc Soc Nac ASN
Agrupamento Amadora Oeste
Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro
Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras
Agrupamento de Escolas de Carnaxide
Agrupamento de Escolas de Carnaxide Portela
Agrupamento de Escolas de Miraflores
Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos
Agrupamento de Escolas de S. Bruno
Agrupamento de Escolas de S. Julião da Barra
Agrupamento de Escolas de Santa Catarina
Agrupamento de Escolas Linda A Velha e Queijas
Agrupamento de Escolas Miguel Torga
AICD - Assoc. para Inserção por Centros Digitais de Informação
Ajuda de Mãe - Associação de Solidariedade Social
Alexandre Miguel Duque Ginja
Alicia Oliveira Delgado
Amadeu Duarte Moreira Lopes
Amazing Inside, Lda.
AML - Area Metropolitana de Lisboa
AMTRES - Assoc. Municípios para Trat. de Resíduos Sólidos
Ana Carina Batalha Moreno
Ana Catarina da Piedade Lima Fonseca Mateus
Ana Catarina Fradique Santos
Ana Catarina Lopo Duarte Sousa Afonso
Ana Catarina Marques Gama e Azevedo
Ana Catarina Pires Cabral Sacadura
Ana filomena Chenque Seixas
Ana Margarida Morais dos Santos
Ana Patricia Brás Pinhão

€ 900,00
€ 9.000,00
€ 1.984,50
€ 15.000,00
€ 6.000,00
€ 180.000,00
€ 1.000,00
€ 1.520,15
€ 1.305,00
€ 2.100,00
€ 190,80
€ 160.261,78
€ 114.646,95
€ 249.197,59
€ 82.883,01
€ 209.343,93
€ 358.283,59
€ 69.202,29
€ 264.741,34
€ 165.642,87
€ 174.220,03
€ 143,10
€ 10.000,00
€ 82.744,73
€ 52,50
€ 442,50
€ 450,00
€ 43.050,00
€ 552.124,00
€ 11.559,15
€ 162,00
€ 342,50
€ 1.195,50
€ 1.203,00
€ 1.305,00
€ 835,50
€ 1.305,00
€ 745,50
€ 1.305,00

Julho | Agosto 2019
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Ana Patrícia Silva Coelho
Ana Rita Gomes Rocha
Ana Rita Mestre Pires
Ana Rita Pais Duarte
Ana Rita Sá Costa Pereira Borges
Ana Rita Santos Marques Viana Carriço
Ana Sara Faria Baião
Ana Sofia Cardoso Pinto Loureiro
Ana Sofia Grilo Santos Gomes
André de Araújo Castanheira
André dos Santos Rua
André Filipe Lemes Coelho
André Filipe Martins Santo
Andreia Catarina Duarte Pereira Fonseca
Andreia Filipa Guerreiro Mateus Carrôlo
Andreia Jéssica Lima Pereira Mendes
António Pereira Gonçalves
APAP - Assoc. Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas
APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
Apeeps-assoc.pais Enc.educ.eb1/ji Porto Salvo
Apoio - Assoc. de Solidariedade Social
Arlinda Maria Cabral Almeida
Arménio Gabriel Varela Telmo
Assoc Pais Encarregados Educação Eb1/JI Cesario Verde
Assoc. Antonio Ramalho - Boxing Spirit, Instituição Particular
de Solidariedade Social, IPSS
Assoc. Desportiva de Carnaxide e Miraflores
Assoc. P/ Estudo e Terapeut.do Insucesso Escolar de Lisboa
ASSOC. PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO
EB/JI Mª. LUCIANA SERUCA
Assoc. Pais Encarregados Educação EB 2,3 Vieira da Silva
ASSOC.ASSIST.IDOSOS E DEFICIENTES DE OEIRAS
Assoc.nac.desporto Defic.mental
Assoc.pais e Encarreg.educação Eb1/ji Jorge Mineiro
ASSOC.PAIS ENCAR.EDUC.EB1 ARMANDO GUERREIRO
JI/JOSÉ MARTINS
ASSOC.PAIS ENCARREG.EDUC.ESCOLA
1ºCICLO EB1/JI ALTO ALGES
ASSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO
EB1 ANSELMO OLIVEIRA
ASSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO
EB1 ANTÓNIO R.ANDRADE
ASSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO
EB1 JOÃO GONÇALVES ZARCO
ASSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 STº. ANTº.TERCENA
ASSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO
EB1/JI MANUEL BEÇA MURIAS
ASSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO
EB1/JI NARCISA PEREIRA
ASSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1GOMES F.ANDRADE
Assoc.Portug.Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer
Associação 25 De Abril
Associação Conversa Amiga
Associação Cultural e Desportiva Pedreira dos Hungaros
Associação Cultural Gerador
Associação de Moradores 18 de Maio
Associação de Pais Enc. Educação EB1 D. Pedro V
Associação de Pais Encarregados Educação EB1 Gil Vicente
Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa
Associação Desportiva de Oeiras
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NUCLEOEIRAS - ADNO
ASSOCIAÇÃO EPIS - Empresários Pela Inclusão Social
Associação Equestre de Porto Salvo
Assoc. Humanit. Bombeiros Voluntários “Progresso Barcarenense”
Associação Humanit. Bombeiros Voluntários de Carnaxide
Associação Humanit. Bombeiros Voluntários de Linda-a-Pastora
Associação Humanit. Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Algés
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oeiras
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Dafundo
Associação Literatura e Mediação
Associação Menuhin de Portugal
Associação Música, Educação e Cultura
Associação Pet B Havior
Associação Portuguesa de Solidariedade e Desenvolvimento
Associação Portuguesa Para Os Direitos dos Menores e da Familia

Oeiras Atual · Suplemento

€ 1.458,00
€ 1.998,00
€ 946,50
€ 820,50
€ 917,00
€ 441,00
€ 90,00
€ 126,00
€ 1.305,00
€ 1.038,50
€ 542,50
€ 1.305,00
€ 745,50
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 294,00
€ 1.959,91
€ 5.000,00
€ 42.000,00
€ 24.221,65
€ 12.000,00
€ 640,50
€ 231,00
€ 7.975,70
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 477,54
€ 8.035,06
€ 1.872,00
€ 7.309,15
€ 1.200,00
€ 24.908,45
€ 13.756,94
€ 54.699,70
€ 9.356,82
€ 42.263,10
€ 19.594,54
€ 8.553,18
€ 20.323,18
€ 7.272,00
€ 101.716,40
€ 14.411,27
€ 3.500,00
€ 37.194,15
€ 3.700,00
€ 81.745,00
€ 5.000,00
€ 17.184,00
€ 10.852,94
€ 2.500,00
€ 120.000,00
€ 8.000,00
€ 47.397,41
€ 50.000,00
€ 142.720,20
€ 142.720,20
€ 142.720,20
€ 137.032,56
€ 142.720,20
€ 162.220,20
€ 152.867,70
€ 5.276,20
€ 24.101,53
€ 260,25
€ 2.700,00
€ 20.000,00
€ 10.000,00

Associação Prevenir Promoção Saude
Associação Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide
Atletico Clube de Porto Salvo
Beatriz Maria Duarte Pereira Fonseca
Beatriz Pires da Silva
Belino Pereira Mendonça
Bernardo Salvador Caldeira Pinteus
Bernardo Duarte de Figueiredo Moreira
Bernardo Gonçalo Domingos da Costa Faria
Bernardo Miguel Rodrigues Sequeira
Bianca Margarida Pereira Gomes
Bruna dos Reis Deodato Martins
Bruno Alexandre Pereira Gonçalves
Bruno Filipe Oliveira Marques
Bruno Miguel Antunes dos Santos Pato
Bruno Miguel Faria Gaspar
Bruno Miguel Gois Chaves
Carina Alexandra Silva Sousa
Carlos Alberto Soares Moreira
Carlota Nicole Freitas Sousa
Carolina da Silva Martins
Carolina Ferreira See
Carolina Filipe Jerónimo Amorim Fernandes
Carolina Mateus Gonçalves
Carolina Sofia de Andrade Dias
Catarina Alexandra Correia Fortes
Catarina Cabrito Soares
Catarina Isabel de Roque Bouçós
Catarina Mafalda Barreiro Pestana de Vasconcelos
Catarina Silva de Brito
Cátia Alexandra Whanon Lobo
Caxiamigos - Associação dos amigos de caxias
CCD - Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da CMO
e SMO
CCPNC - Centro Cultural Paroquial Nª Srª do Cabo - Associação
Célia Moreno Vieira
Centro Social e Paroquial de Barcarena
Centro Social e Paroquial de S. Romão de Carnaxide
Centro Social e Paroquial Nossa Senhora de Porto Salvo
Centro Social e Paroquial Senhor Jesus dos Aflitos
Centro Social Paroq. S.juliao Barra
Centro Social Paroquial da Paroquia de Cristo Rei de Algés
Centro Social Paroquial N.ª Sr.ª do Cabo
Cercioeiras Coop. Educ. Reabilitação Cidadãos c/Incapacidade,
CRL
City - Conventions In The Yard
Clara Gonçalves Fernandes dos Santos
Classic Clube de Portugal
Claudia Sofia Almeida Tavares
Claudya Maricica Seitan
CLUBE “OS CATEDRÁTICOS” - ESCOLA VIEIRA DA SILVA
Clube de Carnaxide - Cultura e Desporto (CCCD)
Clube de Corfebol de Oeiras
Clube De Kung Fu Hong Long
Clube de Praticantes Paço de Arcos Basquete
Clube de Voleibol de Oeiras
Clube Desportivo de Paço de Arcos
Clube Desportivo União Juventude de Vila Fria
Clube Do Mar Da Costa Do Sol
Clube Escola Tenis Oeiras
Clube Futsal de Oeiras
Clube Kayak - Polo da Barra
Clube Olímpico De Oeiras
Clube Recreativo Leões de Porto Salvo
COFAC - Cooperativa Formação Animação Cultural, CRL
Companhia de Actores - Grupo de Teatro e Associação Cultural
Confraria dos Enófilos do Vinho de Carcavelos
Contabandistas De Estórias - Associação Cultural
Convergência - Formadores Associados, Lda.
Cooperativa de Habitação Económica Nova Morada, CRL
Cooptecnica Gustave Eiffel - Coop.Ens.Form.Tecn.Prof.CRL
CulturXis - Associação de Desenvolvimento Artístico - CXACC
Custom Circus - Associação Cultural
Daise Maria Afonso Carvalho
Daniela Beatriz Ferreira da Silva
Daniela dos Santos Alves

€ 14.475,00
€ 820,30
€ 13.000,00
€ 1.305,00
€ 724,50
€ 1.575,00
€ 147,00
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 745,50
€ 1.305,00
€ 1.195,50
€ 1.560,13
€ 84,00
€ Pato 896,05
€ 2.266,00
€ 921,00
€ 1.305,00
€ 502,25
€ 696,50
€ 745,50
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 826,50
€ 1.305,00
€ 98,00
€ 1.305,00
€ 234,50
€ 1.302,00
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 1.500,00
€ 444.404,53
€ 12.180,00
€ 1.008,00
€ 6.000,00
€ 17.668,00
€ 20.000,00
€ 4.000,00
€ 16.000,00
€ 8.000,00
€ 4.000,00
€ 51.843,35
€ 250.000,00
€ 189,00
€ 50.000,00
€ 783,00
€ 10,50
€ 5.100,00
€ 31.400,00
€ 0,00
€ 1.400,00
€ 16.430,00
€ 27.700,00
€ 100.000,00
€ 2.700,00
€ 5.000,00
€ 6.000,00
€ 12.000,00
€ 1.000,00
€ 7.500,00
€ 80.000,00
€ 3.000,00
€ 57.500,00
€ 6.000,00
€ 55.000,00
€ 927,40
€ 4.000,00
€ 875,49
€ 15.000,00
€ 17.500,00
€ 836,50
€ 595,00
€ 745,50
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Daniela Ramalho Martins
David João de Sousa Martins Favinha
David José Martinho Cardoso
David Maria Pires Guerra Bustorff Silva
Debora Sofia Rodrigues Lima
Desenhando Sonhos - Associação de Reformados Pensionistas
e Idosos da Freguesia de Oeiras e Julião da Barra
Diana Marcelino Cardoso Travassos Mata
Diana Rosa Gama Mota
Dina Mateus Ramos
Diogo André Vieira de Oliveira
Diogo Francisco Baeta Neves Machado
DIOGO LEONARDO SILVA SANTOS
Diogo Miguel da Silva Miranda
Diogo Pinto Calhó
Diogo Rodrigues Martins Mesquita
Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Dois Um Produções Culturais, Lda. - Sucursal em Portugal
Domingos Henrique Tavares Cassecar
Duarte Alexandre de Moura Simoes Bernardino
Duarte Manuel Barbosa de Oliveira
Edna Catarina Monteiro Oliveira
Edson Rafael Semedo Veiga
Eduardo António Estrela da Costa
Eduino Pereira Gonçalves
Edvandra Duarte Pereira
Eliane Fernandes da Silva Cruz
Emerson Albino Pereira Gomes
EPAD - Escola Profissional de Artes, Tecnologia e Desporto
Érica Fernanda da Costa
Érica Milene de Brito Gonçalves
Érica Sofia Lopes Gonçalves
Erony Pinto Correia
Escola Dança Conserv.nacional
Escola Profissional Agricola D. Dinis Paiã
Escola Profissional de Agentes de Serviço e Apoio Social
Escola Profissional de Teatro de Cascais
Escola Secundária Fonseca Benevides
Escola Secundária Marquês De Pombal
Escola Secundária Quinta do Marquês
Escola Secundário António Arroio
Escola Técnica De Imagem E Comunicação Aplicada, Lda.
Eva Rodrigues de Sousa Marques
Fábio Assunção Fernandes Semedo
Fábio dos Santos Pereira
Fábio Emanuel Freire da Fonseca
Fabio Miguel Guerreiro da Silva
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Romão de Carnaxide
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia S.Pedro de Barcarena
Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting
Federação Portuguesa de Motonáutica - UPD
Filipa Alexandra Garcês Cruz
Filipa Alves Moura
Filipa Simão Teles
Filipe Alexandre Rosa Capela
Filipe de Carvalho Marques Couto
Filipe Rodrigues Barros
FINANFARMA - Soc. Financeira de Crédito, S.A.
FOLKZITAS - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA POPULAR
FORPRO, Formação Profissional,CRL
FPP - Federação Portuguesa de Padel
Francisco da Costa Raposo
Francisco José da Costa Reis Perestrello de Vasconcellos
Francisco Laboreiro Reis Montes
Frederico Évora Crucho
Frederico Henrique Albuquerque Batista
Freguesia de Porto Salvo
Fundação Aga Khan Portugal
Fundação Obra Social das Religiosas Dominicanas Irlandesas
Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a Sida”
Futuralfabeto - Educação E Formação Unipessoal, Lda.
Gonçalo Batista Costa Fernandes
Gonçalo de Carvalho Marques Couto
Gonçalo Filipe da Costa Duarte
Gonçalo Manuel Henriques Fonseca
Gonçalo Martins Ferreira

€ 745,50
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 745,50
€ 520,00
€ 539,00
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 640,50
€ 745,50
€ 1.305,00
€ 1.302,00
€ 807,82
€ 1.302,00
€ 693,00
€ 28.268,55
€ 25.000,00
€ 1.305,00
€ 357,00
€ 745,50
€ 946,50
€ 97,55
€ 745,50
€ 2.120,91
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 1.224,73
€ 89,93
€ 441,00
€ 325,50
€ 353,50
€ 935,25
€ 152,18
€ 68,40
€ 670,50
€ 154,36
€ 216,98
€ 1.043,30
€ 90.921,71
€ 1.122,20
€ 243,76
€ 1.305,00
€ 835,50
€ 882,00
€ 157,40
€ 273,00
€ 800,00
€ 10.000,00
€ 3.370,20
€ 10.000,00
€ 227,50
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 778,50
€ 703,50
€ 153.563,43
€ 491,28
€ 4.580,61
€ 2.500,00
€ 1.051,50
€ 1.305,00
€ 497,00
€ 308,00
€ 1.305,00
€ 188.940,24
€ 157.614,08
€ 2.500,00
€ 3.000,00
€ 104,48
€ 946,00
€ 777,00
€ 1.305,00
€ 693,00
€ 1.305,00

Gonçalo Nuno Dias Reis
Gonçalo Pereira da Silva dos Santos Fernandes
Gonçalo Tomás Bicho Correia
Graça Iracelma Pinheiro Eduardo
Grupo Desportivo de Barcarena
Grupo Desportivo e Recreativo a Joanita
Grupo Desportivo Unidos Caxienses
Grupo Musical 1º de Dezembro
Grupo Recreativo Cultural e Desportivo de Leião
Grupo Recreativo de Tercena
Grupo Recreativo e Desportivo da Ribeira Lage
Grupo Recreativo e Desportivo Os Fixes
Guilherme Luís Martins Ferreira
Guilherme Miguel Freire Ribeiro Patrício
Guilherme Moita Gomes
Helder Alexandre Costa Páscoa
Helena Isabel Correia Rosa
Hélio Filipe Silvestre do Freixo
Henrique Manuel de Sousa Cassamo
Hugo Alexandre Simões Sousa
Iara Filipa Pereira Borges
Iara Patrícia Tavares
Ideias do Século Associação
Inês Bernardino de Miranda
Inês Catarina da Graça Neves
Inês de Aragão e Horta
Inês de Sousa Gaboleiro Leitão
Inês Fernandes de Arrochela Lobo
Inês Filipa Ribeiro Feição
Inês Filipa Ribeiro Rodrigues
Inês Isabel Barata Leitão
Inês Isabel da Silva Costa
Inês Mendes Monteiro
Inês Nogueira Santos Correia
Inês Silva Pereira Falcão Fernandes
INETEENSINUS Estudos Técnicos
e Profissionais - Inst. Educação Técnica
Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes
Instituto Superior Técnico
Irina Esteves Lopes
Irmandade Nossa Senhora Conceição Rocha
Ivan Rocha Gonçalves
Jamor Sports Events, Unipessoal Lda.
Jessica dos Santos Lourenço
Jéssica Martins Andrade Gomes
Joana Costa de Matos Gomes Pereira
Joana Filipa Marcelino Gomes
Joana Filipa Pereira Amorim
Joana Henrique Moreira
Joana Hiromi Ogura
Joana Menezes Montenegro Santos
Joana Pereira Chaves de Moura e Preza
Joana Pereira Varela
João Alexandre Reis Nave
João Bernardo Carneiro Gomes
João Bernardo Ramos Pinto
João Filipe de Góis Marreiros
João Infante Belo
João Maria Lança Coelho Ribeiro Mendes
João Martins Marques 1.305,00
João Miguel Barros Gomes do Amaral
João Miguel Soldado Gonçalves
João Pedro Caeiro da Silva
João Pedro Nogueira Pinto
João Pereira de Melo da Cunha Brazão
João Pote Cesário
João Salema Oom de Sacadura
Jorge Augusto Fortes Monteiro
José Maria Branco Rodrigues Moreira Pereira
José Paulo Lima Semedo
José Pedro Ferreira Gomes
José Pedro Vieira Sargento
Junta de Freguesia de Barcarena
Leonor Marques Vilhena
Leticia Gonçalves Soares
Letícia Maria Mota Crisóstomo

€ 783,00
€ 1.305,00
€ 784,00
€ 547,50
€ 2.300,00
€ 3.000,00
€ 19.000,00
€ 28.000,00
€ 6.000,00
€ 3.000,00
€ 1.920,00
€ 5.440,00
€ 1.305,00
€ 700,00
€ 745,50
€ 693,00
€ 1.305,00
€ 592,70
€ 2.827,50
€ 436,50
€ 2.089,00
€ 1.138,50
€ 1.550,00
€ 180,00
€ 1.305,00
€ 40,05
€ 768,00
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 745,50
€ 140,19
€ 1.305,00
€ 336,00
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 91,80
€ 50.000,00
€ 7.500,00
€ 1.305,00
€ 32.568,00
€ 1.125,00
€ 9.380,00
€ 1.305,00
€ 1.300,50
€ 556,00
€ 1.548,49
€ 768,00
€ 294,00
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 830,50
€ 77,00
€ 745,50
€ 1.302,00
€ 556,50
€ 1.305,00
€ 799,50
€ 1.089,00
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 735,00
€ 1.305,00
€ 1.139,00
€ 210,00
€ 142,35
€ 1.305,00
€ 714,00
€ 1.305,00
€ 1.197,00
€ 2.046,00
€ 745,50
€ 103.052,36
€ 1.244,00
€ 1.305,00
€ 1.305,00
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Subsídios atribuídos no primeiro semestre de 2019
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS PARA 2019

Liga Amigos Hospital S. Francisco Xavier
Liga de Melhoramentos e Recreio de Algés
Liga dos Amigos do Hospital de Santa Cruz
Liga dos Combatentes
Linda a Pastora Sporting Clube
Luís António Neves Pereira
Luis Filipe Alves dos Santos
Luis Filipe Andrade Araujo
MAAC - Música Antiga Associação Cultural
Madalena Gonçalves Morais
Madalena Isabel Fernandes Formiga
Madalena Sofia Salgueiro Gouveia
Madalina Gututui
Mafalda da Rosa Matos
Mafalda Pedrosa de Albuquerque
Mafalda Pereira Costa de Jesus Ferreira
Mara Alexandra Lopes Gonçalves
Margarida Alexandra Lourenço Alves
Margarida Madruga das Neves Silva Damas
Maria Ana Caralinda Barbado Durao
Maria Beatriz Almeida Rocha Dias Pires
Maria do Carmo Câncio Reis Monteiro Fernandes
Mária Fernandes Figueiredo
Maria José Silva Oliveira
Maria Leonor Sá da Costa Pereira Borges
Maria Madalena Agostinho Guerreiro
Maria Sofia Da Costa Reis Perestrello De Vasconcelos
Mariana Barros Gomes do Amaral
Mariana da Piedade Lima Fonseca Mateus
Mariana Palmiro da Fonseca
Marisa Alexandra Correia da Silva
Marisa Tavares Lopes
Marta Alexandra Rosa Neto
Marta Filipa Sereno Santos de Sousa
Marta Patricia Tavares Coelho
Maumau Mia Produções Unipessoal, Lda.
Miguel Angelo Barbosa Carraça
Minigolfe Clube de Portugal
MMRP-Beleza Por Uma Causa Associação
Monica Sofia Gomes Borges
Mundo Feliz - Associação de Imigrantes
Município de Oeiras
Nadine da Silva Lima Moutinho
Naír de Jesus Lopes Tavares
Nance Maria de Sousa Fernandes
Naridénia Maria Da Cruz Garcia
Natacha Sofia Antunes Coelho
Noivanya Boa Esperança Lima
Núcleo de Instrução e Beneficiência de Paço de Arcos
Nuno Gonçalo Brás Pinhão
Nuno Miguel Fortes Tavares
Nuno Miguel Lucas Gonçalves
Nuno Miguel Santos Silva Macara
Odete da Veiga Tavares
Oeiras S. Julião - Centro de Solidariedade Social
Oeiras Sport Clube
Oeiras Toast Masters Club
Oeiras Viva, E. M
Organiz. Internacional Nova Acrópole Portugal, Oeiras/cascais
Paloma Alexandra Fortes Varela
Patrícia Alexandra Azevedo Martins
Patrícia Alexandra Cristino Jesuíno
Patricia Alexandra Fragoso Vidó
Patricia Alexandra Garcês Cruz
Patrícia Galrito Pelado
Patricia Maria Pires Guerra Bustorff Silva
Paulina Micaela Polinice Nunes Sousa
Paulo João Jerónimo Nunes Teiga Maurício
Pedro Junior Gomes Furtado
Pedro Miguel Silva Romeiro
Pedro Nuno da Silva Vitorino 7
Pedro Rafael Martins da Silva
Pombal XXI Assoc.Moradores dos Bairros do Pombal
e Bento Jesus Caraça
Proagir - Associação de Voluntários da Proteção Civil
ProAtlântico - Associação Juvenil

Oeiras Atual · Suplemento

€ 3.600,00
€ 20.000,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 4.100,00
€ 173,00
€ 10,50
€ 742,00
€ 40.000,00
€ 1.305,00
€ 741,18
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 91,00
€ 1.153,00
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 553,00
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 1.150,00
€ 441,00
€ 812,00
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 882,00
€ 789,00
€ 735,00
€ 84,00
€ 745,50
€ 1.336,00
€ 567,00
€ 15.000,00
€ 504,00
€ 2.550,00
€ 3.000,00
€ 1.213,50
€ 500,00
€ 10.000,00
€ 1.305,00
€ 1.415,50
€ 696,50
€ 442,39
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 6.000,00
€ 1.305,00
€ 966,00
€ 759,50
€ 1.305,00
€ 1.008,00
€ 2.000,00
€ 650,00
€ 1.200,00
€ 300.000,00
€ 2.310,00
€ 28,00
€ 430,50
€ 1.375,50
€ 3.450,00
€ 2.710,50
€ 745,50
€ 1.305,00
€ 472,50
€ 1.204,50
€ 105,00
€ 1.305,00
€ 721,00
€ 1.203,00
€ 1.500,00
€ 500,00
€ 3.815,00

PURA COMÉDIA - COMPª. PROFI.TEATRO - ASSOCIAÇÃO
Rafael Carneiro Pinto
Rafaela Alexandra Rocheteau Nobre Ramos de Faria
Rafaela Pestana Mendes
Rancho Folclórico Infantil e Juvenil “Os Minhotos”
da Ribeira da Lage
RANCHO FOLCLORICO INFANTIL E JUVENIL
DA PEDREIRA ITALIANA
Raquel Amador Caetano
Raquel Jorge Baldaia Teixeira Patrício
Regilson Vaz Bandeira Lima Moutinho
Ricardo Caldeira Namora
Ricardo Manuel Martins Marques
Ricardo Miguel Rodrigues Alves
Rita Cunha Fonseca
Rita de Oliveira Silva
Rita Filipa Santiago Simões
Rivaldo Gomes Ramos
Rodrigo Miguel da Costa Brites
Rodrigo Miguel Guedes da Silva
Ruben Filipe Oliveira Bulas da Silva Salgado
Ruben Ricardo Barreto Moreno
Rui Filipe Soares da Luz
Rute Silvana Tavares Fernandes
Sandra Gomes Borges
Sara Catiza de Sousa Cassamo
Sara Ferreira Paiva
Sara Filipa Rosendo Cardoso Simões de Almeida
Sérgio Rafael Ramires dos Santos
Silton Trovoada Monforte
Silvia Bruna Ferreira Banha
Silvina Mendes
Sociedade de Educação e Recreio “Os Unidos de Leceia”
Sociedade de Instrução Musical de Porto Salvo
Sociedade Instrução Musical e Escolar Cruz-Quebradense
Sofia dos Santos Silva
Sofia Lourenço Tristão
Sofia Macedo de Lara Everard
Sofia Vazão de Prado
Sopro De Sonhos, Associação De Solidariedade E Apoio À Familia
Soraia Batista
Soraia Branco Correia
Sport Algés e Dafundo
Sport Ponto Come - Clube
Sporting Clube Linda-a-Velha
SQB-Associação Recreativa Sport Queijas e Benfica
Tânia Alexandra Martins Liberato
Tatiana Oliveira Costa
Teresa Isabel Paulo Tavares
Teresa Lucinda Cardoso dos Santos
Tiago Adrião Veras Fontinha
Tiago Baptista Vahia Teixeira Pessoa
Tiago Daniel Ferreira Alves
Tiago Filipe Durão Barata
Tiago Leonel Lemes Coelho
Tiago Miguel Sabido de Gouveia
Tiago Pereira de Carvalho
Tiago Rafael da Silva Barracha
Tomás Martim Rosa Henriques
União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha
e Cruz-Quebrada Dafundo
União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
União das Freguesias de Oeiras e S. Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias
União Desportiva e Recreativa de Algés
Uniao dos Reformados, Pensionistas e Idosos de Alges
USSEINATO BORJA DJALO
Valejas Atlético Clube
Valter Hugo Vaz Semedo
Vasco Maria Dutschke Durão
Victor Maria Garcia Correia
Vitória Borba Correia
Wilson Borges Cabral Carvalho

€ 57.500,00
€ 1.302,00
€ 147,00
€ 1.825,00
€ 750,00
€ 1.520,00
€ 686,00
€ 717,50
€ 1.086,60
€ 1.305,00
€ 115,50
€ 195,13
€ 1.009,50
€ 80,50
€ 731,50
€ 399,00
€ 180,74
€ 988,50
€ 1.603,00
€ 772,50
€ 1.009,50
€ 987,00
€ 1.213,50
€ 879,50
€ 623,00
€ 2.659,78
€ 594,00
€ 1.046,50
€ 1.305,00
€ 210,00
€ 3.750,00
€ 29.740,10
€ 35.068,00
€ 120,15
€ 203,00
€ 941,50
€ 1.813,00
€ 64.459,53
€ 1.305,00
€ 189,00
€ 154.700,00
€ 4.500,00
€ 50.000,00
€ 4.000,00
€ 542,00
€ 1.305,00
€ 892,50
€ 195,00
€ 2.050,50
€ 441,00
€ 693,00
€ 376,50
€ 1.305,00
€ 693,00
€ 1.305,00
€ 1.305,00
€ 943,40
€ 245.610,31
€ 303.726,38
€ 156.428,52
€ 29.300,00
€ 1.000,00
€ 1.305,00
€ 9.180,00
€ 255,50
€ 1.305,00
€ 210,00
€ 203,00
€ 1.575,00

Total: € 8.857.219,64
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OBRAS
OBRAS ADJUDICADAS · junho 2019

OBRAS CONCLUÍDAS (CONTINUAÇÃO) · junho 2019

DESIGNAÇÃO

VALOR

Rotunda da Água em Miraflores Alteração dos jogos de água

121 370,00 €

Ligação Praia da Torre-Praia de Carcavelos (2ª fase), Oeiras

102 184,00 €

Polidesportivo na Praceta de Cabinda (Oeiras) Remodelação da zona de mini-ténis

15 258,71 €

Parque urbano da Pedreira Italiana

310 394,48 €
Subtotal

549 207,19 €

OBRAS INICIADAS · junho 2019
DESIGNAÇÃO

VALOR

Estabilização de muro de suporte no Largo Frederico
de Freitas, Carnaxide

31 763,70 €

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

26 608,95 €

Secção de ambiente urbano de Algés: substituição
de chuveiros e de tampas de caixas de visita exteriores

7 337,85 €

Casa das Culturas (Paço de Arcos) - Remodelação da rede
de abastecimento de água

5 265,02 €

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

65 506,27 €

Reparações diversas na Estrada das Várzeas em Queijas

42 120,71 €

Reabilitação de escada e muro na piscina municipal de Barcarena

5 076,39 €

Requalificação dos acessos ao Parque de estacionamento
de Oeiras

78 034,02 €

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

104 940,00 €

Requalificação da iluminação e instalação de coluna
multifunções no Jardim Municipal de Paço de Arcos

51 844,60 €

Manutenção de obras de arte em Porto Salvo, Algés e Caxias

153 188,29 €

Vedações e Gradeamentos no concelho de Oeiras

274 932,89 €

Oficinas Municipais de Vila Fria (Porto Salvo) - Construção
de balneários no piso térreo do Bloco A

262 901,31 €

DESIGNAÇÃO

Remodelação do JI Sá de Miranda, em Oeiras

70 225,00 €

Trabalhos de demolições diversas de edifícios e outros
elementos de construção no Município de Oeiras

252 242,90 €

Requalificação da cozinha da ES Aquilino Ribeiro, em Porto Salvo

100 774,17 €

Trabalhos diversos de conservação e pequenas reparações
nos bens imóveis municipais

309 779,70 €

Construção de passeio na Rua Helena Aragão em Tercena

45 004,19 €

Conservação e reparação de pavimentos rodoviários no concelho

142 313,96 €

EB Porto Salvo - Pinturas interiores

146 823,83 €

Manutenção e execução de pavimentos pedonais e viários
em Oeiras e Paço-de-Arcos

181 578,00 €

Subtotal

790 680,99 €

OBRAS ADJUDICADAS · julho 2019
VALOR

Conservação e reparação de pavimentos rodoviários em
Oeiras e Paço de Arcos.

292 847,26 €

Substituição de pavimentos em EJR do concelho de Oeiras

153 416,45 €

Ciclovia empresarial - Estação ferroviária de Paço de Arcos
ao Lagoas Park - Estrada de cacilhas

1 853 671,54 €

Repavimentação e reformulação rodoviária da Rua Dr.
António Loureiro Borges, no Arquiparque

57 282,73 €

Centro de dia Madre Maria Clara em Algés - Intervenção de
beneficiação

21 154,13 €

Conservação e execução de pavimentos pedonais em
Carnaxide e Caxias

101 974,65 €

Mercado Municipal de Algés - Substituição da rede de
abastecimento de água

23 320,00 €

Estaleiro de Porto Salvo - Instalação de barreira viária

2 716,66 €

Construção de rotunda na Av. Miratejo com Av. Eng.
Bonneville Franco, Paço-de-Arcos

252 009,98 €

Beneficiações no JI Luísa Ducla Soares, em Algés

100 700,00 €

Habitação Jovem – Travessa da Vila Longa Paço de Arcos

2 019 300,00 €

Beneficiações em diversos espaços de jogo e de creio: Casa do
Parque, Jardim da Quinta do Salles e Praia de Santo Amaro

158 390,77 €

Reordenamento do cruzamento da Rua Oeiras do Piauí com
a Av. Dr. Francisco Sá Carneiro e Av. do Ultramar, Oeiras.

435 042,48 €

Fábrica da Pólvora de Barcarena - Trabalhos em serralharia
de ferro e reparações diversas.

38 160,00 €

Subtotal

3 892 103,82 €

OBRAS CONCLUÍDAS · junho 2019
DESIGNAÇÃO

VALOR

Palácio do Marquês de Pombal (Oeiras) - Pintura da fachada
junto à entrada principal

2 101,45 €

Intervenções diversas de calcetamentos no Concelho de Oeiras

167 972,26 €

Edifício Atrium: substituição da fachada ventilada

150 520,00 €

38 202,67 €

Geiser Marítimo - Requalificação da iluminação e reposição
do sistema metalomecânico.

Instalação sistemas ar condicionado na escola Noronha Feio,
Fundição de Oeiras, gabinetes de trabalho da Assembleia
Municipal e Recursos Humanos

117 583,08 €

198 750,02 €

Execução do ramal do Quiosque de Saúde em Carnaxide

58 344,62 €

Reforço da infraestrutura elétrica das Novas Oficinas de Vila
Fria (Zona Sul)
Monumento da Paz e Concórdia - Alterações

47 123,44 €

Requalificação da Rua E, Largo Maria Leonor, Miraflores

104 112,26 €

Construção de rotunda na Estrada de S. Marçal
e pavimentação da R. Cravos de Abril, Carnaxide

153 650,72 €
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OBRAS
OBRAS ADJUDICADAS (CONTINUAÇÃO) · julho 2019
Obras diversas no espaço público do Centro Histórico de
Oeiras

37 089,40 €

Pavimentos Pedonais em Leceia

25 330,20 €
Subtotal

4 286 243,71€

OBRAS INICIADAS · julho 2019
DESIGNAÇÃO

OBRAS CONCLUÍDAS (CONTINUAÇÃO) · julho 2019
Igreja Nossa Srª da Piedade, Leceia

134 957,00 €

Repavimentação da Rua Febus Moniz e Rua 7 de Junho
de 1759 em Oeiras

153 901,40 €

Execução do passadiço na Rua da Mina em Queijas

15 783,40 €

Adaptação do piso térreo do edifício da antiga Junta
de Freguesia de Carnaxide

29 818,05 €

VALOR

Intervenções várias na EB Santo António de Tercena

169 166,54 €

JI Roberto Ivens – Construção de rampas acessíveis
para utentes com mobilidade condicionada

20 829,00 €

Subtotal

1 128 255,14 €

OBRAS ADJUDICADAS · agosto 2019
DESIGNAÇÃO

VALOR

Palácio do Marquês de Pombal (Oeiras) - Criação de
reentrância sob telhas, para a construção de novos beirados

44 273,44 €

Substituição de armários de energia da C.M.O.

4 460,67 €

Construção de muro de contenção na EB1 Gil Vicente- Queijas

72 650,36 €

Requalificação da iluminação exterior do Palácio do Ribamar

126 985,88 €

Conservação e reparação de pavimentos viários em
Barcarena e Queijas

221 418,52 €

Fornecimento e instalação de 15 postos de carregamento
para veículos elétricos modelo Shuffle

164 485,50 €

Palácio Anjos – Requalificação da iluminação exterior

46 630,03 €

Construção/ manutenção de pavimentos pedonais em Lindaa-Velha e Cruz Quebrada

115 265,46 €

Fornecimento e montagem de portas e barreiras automáticas
em vários locais do Concelho

9 500,65 €

Execução de contenção de talude na Rua Dr. Augusto José
da Cunha, Alto de Algés

132 546,28 €

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

38 857,59 €

Substituição de passeios na Rua João XXI e Estrada
das Várzeas em Queijas.

189 153,11 €

Conservação e manutenção de pavimentos pedonais
e viários em Algés e Porto Salvo

158 820,33 €

Execução de trabalhos diversos em caldeiras e canteiros.

171 555,70 €

Construção de área canina em Murganhal, em Caxias e
reparação de áreas caninas em Queijas, Algés e Linda-a-Velha

41 925,12 €

Pinturas diversas em Equipamentos Municipais

200 084,54 €

Beneficiação de arruamentos no Taguspark

141 954,57 €

Conde Ferreira - Beneficiações diversas e pinturas exteriores
e interiores

235 850,00 €

Palácio do Marquês de Pombal (Oeiras) - Recuperação do
terraço e revestimentos inte-riores da adega

87 328,84 €

Fornecimento e montagem de guardas metálicas e pilaretes na
EN6 em Dafundo e reparação de rotura no Cemitério de Oeiras

6 762,80 €

Novas instalaçoes da DCAD em Vila Fria: Reconversão dos
balneários do piso 3

99 333,21 €

Construção de rotunda na Av.ª General Norton de Matos
e a Av.ª das Tulipas, em Algés

164 271,71 €

Palácio Ribamar (Algés) – Reparações interiores e exteriores

158 896,86 €

Remodelação da iluminação exterior, da EB1 Narcisa Pereira

18 263,80 €

Igreja Matriz de Oeiras - Conservação, Restauro e Resolução
de Anomalias

624.370,46 €

Requalificação do campo de jogos da EB Narcisa Pereira, em
Queijas

23 850,00 €

Habitação Jovem – Quarteirão do Largo da Boavista Oeiras

656 897,08 €

Trabalhos de reparação e pinturas interiores nos painéis do
Palácio Anjos, em Algés

9 749,88 €

Sala Polivalente na Outurela-Portela

50 880,00€

Proteção Civil Municipal - Ampliação de edifício

205 534,00€

Construção e colocação de estrutura em prumos metálicos
e lonas para revestimento da Casa e Capela da Quinta
dos Sete Castelos

40 280,00€

Subtotal

2 841 938,75 €

OBRAS CONCLUÍDAS · julho 2019
DESIGNAÇÃO

VALOR

Empreitada para fornecimento e montagem de novo Grupo
Gerador nas Oficinas Municipais de Vila Fria

104 542,85 €

Empreitada de pinturas diversas em equipamentos municipais

190 938,88 €

Arranjos exteriores em Nova Oeiras – parkingna Torre H

211 956,40 €

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

45 874,91 €

Arranjos exteriores em Nova Oeiras – parkingna Torre H

211 956,40 €

Pinturas diversas em elementos construção civil de imóveis
municipais

96 990,00 €

Fornecimento e colocação de pérgulas em Carnaxide e Queijas

28 525,85 €

Estação de bombagem na Cruz Quebrada

14 418,46 €

Oeiras Atual

Subtotal

1 610 893,18 €

OBRAS INICIADAS · agosto 2019
DESIGNAÇÃO

VALOR
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OBRAS
OBRAS INICIADAS (CONTINUAÇÃO) · agosto 2019
Requalificação de pavimentos no estabelecimento prisional
de Caxias.

151 093,56 €

Escola Básica 2/3 Conde de Oeiras - Substituição
de Coberturas

OBRAS CONCLUÍDAS · agosto 2019
DESIGNAÇÃO

VALOR

Mercado de Algés - Construção do ramal interior

11 714,44 €

286 184,12 €

Serralharias diversas em património municipal: Carnaxide,
Oeiras, Algés e Dafundo

23 177,96 €

Paços do Concelho (Oeiras) - Remodelação de sanitários
no átrio do gabinete da Presidência

7 489,21 €

Junta de Freguesia de Porto Salvo Substituição da Iluminação

4 780,60 €

Beneficiações no JI Tomás Ribeiro, em Carnaxide

158 303,99 €

Creche Santa Madalena de Canossa - Reparações

16 374.40 €

Rampa para acessibilidade no Largo do Mercado junto
ao nº 3, em Linda-a-Velha

5 967,80 €

Museu do Automóvel

49 213,39 €

Remodelação da Área de Atendimento dos Paços
do Concelho

57 028,00 €

57 240,00 €

Fornecimento e aplicação de camada de argamassa sintética
colorida em pavimento no Jardim Municipal de Paço
de Arcos

Parque de Ateliers da Quinta do Salles – Edifício A1 - Ateliers
A23 a 30 - Reparação de infiltrações

99 725,75 €

Parque Infantil EB Visconde de Leceia

104 112,26 €
Subtotal

Subtotal

162 288,79 €

TOTAL
16 243 136,72 €

981 525,15 €

ECONOMIA

Concessão de espaços municipais
favorece dinamismo económico
O Município vai avançar, ainda em 2019,
com um conjunto de
procedimentos públicos de concessão
de espaços municipais para o desenvolvimento das mais
diversas
atividades,
numa visão de gestão
patrimonial que pretende potenciar e valorizar
os ativos municipais, salvaguardando sempre o
interesse público.
Assim, foram já lançados os procedimentos de
concurso público para a
concessão da exploração
dos mercados municipais
de Linda-a-Velha, de Oeiras e de Paço de Arcos.
A solução pretendida para a requalificação dos
mercados, designadamente os de Paço de Arcos e de Oeiras, prevê o respeito pela história
e arquitetura dos edifícios, concedendo-se ao
futuro concessionário liberdade na escolha dos
bens e/ou serviços que pretende disponibilizar,
sem esquecer os comerciantes já existentes,
balizando-se essa escolha com a necessidade

€

by rawpixel.com

€

ços localizados na Rua Costa Pinto e no Beco
da Moreira.
Outro desígnio do município passa pela modernização e criação de novas zonas de estadia e de
lazer em parques urbanos e jardins municipais,
com a criação de quiosques com esplanada e/ou
cafetarias e espaços de restauração ou de bebidas.
É neste sentido que deverão ser lançados concursos públicos para concessão do Pavilhão do
Jardim, no Jardim Municipal de Paço de Arcos;
do bar-cafetaria do Parque Urbano de Miraflores; de exploração de quiosques no Parque Urbano da Quinta de Santo António, no Jardim
Municipal de Oeiras e no Parque dos Poetas. •

de adequação do projeto ao meio envolvente,
bem como da relevância da sua contribuição
para a dinamização e valorização dos centros
históricos onde estão inseridos.
Para além destes três concursos públicos, encontram-se também a decorrer dois procedimentos públicos para arrendamento de lojas
municipais inseridas no Centro Histórico de
Paço de Arcos: a Casa do Fiscal e outros espa-

2019
· Concursos públicos para concessão
da exploração dos mercados municipais
de Linda-a-Velha, de Oeiras e de Paço
de Arcos
· Concursos públicos para concessão
da exploração de cafetarias ou quiosques
no Jardim Municipal de Paço de Arcos, no
Parque Urbano de Miraflores, no Parque
Urbano da Quinta de Santo António, no
Jardim Municipal de Oeiras e no Parque
dos Poetas

Julho | Agosto 2019
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PATRIMÓNIO

Conservação e restauro
da Igreja Matriz de Oeiras

Matriz. Igreja de Nossa Senhora da Purificação, Matriz de Oeiras, a mais notável e valiosa do concelho

O

momumento está a ser objeto de
uma intervenção, envolvendo trabalhos de recuperação da cobertura e teto da capela-mor, correção
da drenagem de pluviais e tratamento de rebocos, e no interior, prevendo a conservação do

património histórico e artístico integrado da
igreja, a pintura mural da abobada da nave, paredes em pedra ornamental e pavimentos.
A empreitada teve início em julho prevendo-se
uma duração de cerca de treze meses. O custo
estimado é de 630 mil euros. •

CUSTO ESTIMADO

630

MIL EUROS

‘Territórios com História:
Quinta do Marquês’
A Câmara Municipal de Oeiras apresentou a exposição ‘Territórios com História: Quinta do Marquês’, de 25 de julho a 11 de agosto, na Casa da Arquitetura, no Dafundo.
A mostra centrou-se na apresentação do espólio arquitetónico de valor histórico e cultural que é a Quinta do Marquês de Pombal, conjunto arquitetónico que representa uma
imagem de marca do concelho de Oeiras. Atualmente, a Quinta do Marquês de Pombal
integra a Quinta de Baixo, onde se situa o Palácio, e a Quinta de Cima, correspondendo a
cerca de 80% da área total da propriedade cuja área murada ocupa cerca de 130 hectares.
Mesmo degradado, trata-se de um conjunto arquitetónico que representa, para todos os
que a conhecem, uma imponência e significado forte pela presença dos monumentos que
se destacam na paisagem. •

Oeiras Atual
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ANIMAIS

Alargamento do horário do
Serviço de Apoio Domiciliário
Na sequência da implementação,
em 2018, do projeto-piloto de alargamento de horário do Serviço de
Apoio Domiciliário até às 20 horas, sete dias por semana, o projeto vai ter continuidade em 2019,
com alargamento a mais duas entidades solidárias prestadoras desta resposta.
Encontram-se, assim, abrangidas
por este projeto a APOIO-Associação Solidariedade Social, o Centro Social Paroquial Barcarena, o
Centro Social Paroquial São Romão Carnaxide, a Oeiras São Julião – Centro Solidariedade Social,
a Associação Médica Gerontologia
Social e o Centro Social Paroquial
Nossa Senhora Porto Salvo.
A assinatura do contrato que permite este alargamento realizou-se
no passado dia 29 de julho. •

Serviço. Assinatura do contrato de alargamento aconteceu em julho

Festa Animal
em outubro

E

stá agendada para o fim-de-semana de 5 e 6 de outubro a próxima edição da Festa Animal, este ano associada a uma corrida na qual os participantes poderão
fazer-se acompanhar do seu animal de estimação,
uma Cãominhada e uma prova de Canicross.
De assinalar que a última edição deste evento registou já números recorde no que respeita à adoção de cães e gatos sendo
que, no caso destes últimos, todos os animais disponíveis foram
doados a famílias que os acolheram.
O Município promove anualmente dois grandes eventos dedicados aos animais de companhia aos quais estão sempre associadas campanhas de adoção dos animais à guarda do Município,
não sendo - naturalmente - estes os únicos momentos em que
pode levar para casa um amigo para a vida. Para informação
atualizada sobre os animais disponíveis pode consultar a página
Oeiras Pelos Animais no Facebook. •

Julho | Agosto 2019
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FESTIVAIS

Sons
da Terra

A Fábrica da Pólvora de Barcarena recebeu, nos passados dias 19, 20 e 21 de julho, o Festival Sons da Terra. Ana Moura,
Vitorino e a Orquestra Sete Sóis e Sete
Luas foram cabeças de cartaz do evento onde atuaram também a fadista Ana
Laíns, Adiafa, o grupo de canto tradicional
de vozes femininas Cramol, Daniel Cristo,
o mundialmente aclamado acordeonista
João Frade e ainda Rão Kyao. •

Concertos. O músico Vitorino foi um dos cabeças de cartaz do festival

Festival
de Guitarra
Portuguesa
Oeiras recebeu cinco dos maiores guitarristas nacionais
no 1.º Festival de Guitarra Portuguesa, realizado de 24 a
27 de julho, em três palcos do concelho. O ciclo de quatro
concertos arrancou com um espetáculo de Custódio Castelo, seguindo-se José Manuel Neto, Arménio de Melo,
Ricardo Parreira e Edgar Nogueira. •

Barrio Latino
O Centro Cívico Carnaxide recebeu, nos dias 2
e 3 de agosto, o Barrio Latino, festival de música
latina que contou com a atuação dos Roy Pinatel
& Orquestra Labala. Workshop de dança latina,
Mambo Dancing Show e concurso Danza Loca
fizeram parte do programa. •

Oeiras Atual
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FESTIVAIS

NOS Alive no Passeio Marítimo
de Algés

O Passeio Marítimo de Algés e o concelho de Oeiras receberam, nos dias 11, 12 e 13 de julho, a 13.ª
edição do NOS Alive. The Cure, Gossip, The Chemical Brothers, Vampire Weekend, The Smashing
Pumpkins, Ornatos Violeta e Bon Iver foram alguns dos nomes do cartaz que voltou a atrair a Oeiras
milhares de pessoas, de todo o Mundo.
A edição de 2020 já tem datas – 9, 10 e 11 de julho – e um nome confirmado, Da Weasel, após uma
década de pausa, para um concerto exclusivo no Palco NOS no dia 11 de julho. •

MUSEU

Oeiras acolheu
Museu da Lua
De 5 a 8 de julho, a Câmara Municipal de Oeiras
e a Embaixada do Reino Unido trouxeram até Oeiras (Jardins do Palácio
Marquês de Pombal) o Museu da Lua, no âmbito do Encontro Ciência
2019.
Desenvolvido pelo artista britânico Luke Jerram, consiste numa réplica
da Lua, com sete metros de diâmetro, construída a partir de imagens de
satélite de alta resolução da superfície lunar. A instalação é uma fusão
de imagens e iluminação lunar, complementada por uma banda sonora
desenvolvida pelo compositor britânico Dan Jones.
A este propósito, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino
Morais, aludiu à importância, para Oeiras, de acolher um evento destas
dimensões, no âmbito da estratégia de promoção da Ciência e da Tecnologia que vai contemplar, em 2020, a organização do primeiro Festival
Internacional da Ciência. •

Julho | Agosto 2019
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CONFERÊNCIAS

Apps for Good

Encontro Regional em Oeiras

O

Apps for Good é um
programa
educativo
tecnológico que começou no Reino Unido,
em 2010, e que desafia alunos e
professores a desenvolverem aplicações para smartphones ou tablets, mostrando-lhes o potencial
da tecnologia na transformação
do mundo e das comunidades em
que se inserem.
Em Portugal, o Apps for Good foi
lançado no ano letivo 2014/2015
pelo CDI Portugal, em parceria

com a Direção Geral da Educação, através da Equipa de
Recursos e Tecnologias Educativas.
Diversas escolas do Município
participam neste programa, sendo que no ano letivo transato a
grande vencedora da competição nacional foi uma equipa da
ES/3 Quinta do Marquês, facto
que deu origem a realização do
Encontro Regional Sul do programa Apps for Good em Oeiras,
no passado dia 2 de julho. •

Ciclo de
Conferências
de Educação
Integrada no 1º Ciclo de Conferências de Educação 2018/2019, realizou-se, no dia 11 de julho, a conferência subordinada ao tema Escola-Família-Comunidade, no Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide.
Os oradores, Luís Mestre, presidente da Direção do Movimento da Escola
Moderna, Isaura Pedro e Gina Lemos, investigadoras na Escola Superior
de Educação de Setúbal, promoveram uma reflexão/debate sobre os trabalhos de casa, as dinâmicas familiares na promoção do sucesso escolar e
a elevação da qualidade da aprendizagem.
Participaram nesta conferência cerca de 300 docentes de todos os níveis de ensino. •

4 E 5 DE SETEMBRO

I Encontro
de Educação
Nos dias 4 e 5 de setembro teve lugar na Escola Secundária Sebastião e Silva o 1º Encontro de Educação de Oeiras, subordinado
ao tema: A Educação, a Escola, o Presente e o Futuro. Foram dois
dias de debate e reflexão com um programa diversificado onde não
faltaram conferências, sessões práticas, intervenções das escolas e
de parceiros da comunidade.
Entre os convidados contam-se o secretário de Estado da Educação,
João Costa, o Professor António Sampaio da Nóvoa e o Professor
Santana Castilho. •

Receção aos educadores e professores
Tal como tem vindo a acontecer anualmente neste novo ciclo de desenvolvimento, o início do ano letivo 2019/2020 foi assinalado com uma receção aos educadores e professores, organizada pela Câmara
Municipal de Oeiras, com a presença do presidente, Isaltino Morais. Foi no dia 5 de setembro, ao final
da tarde, na Piscina Oceânica de Oeiras.•

Oeiras Atual
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DESPORTO
2.ª edição

Jogos de Oeiras
Depois de uma primeira edição que envolveu perto de 3 700 participantes, distribuídos por 342 equipas, e cerca de uma centena de técnicos, entre árbitros, organização e logística, prepara-se agora o arranque da 2.ª edição dos Jogos de Oeiras.
Este novo projeto desportivo do Município desafia a participação de crianças, jovens e adultos com o objetivo de difundir a prática desportiva como parte de um
estilo de vida saudável, mas também pela vivência de valores como o respeito, a
tolerância, a solidariedade e o espírito de equipa.
A festa final e entrega de prémios às equipas vencedoras dos encontros regulares
da primeira edição dos Jogos de Oeiras, realizou-se no passado dia 29 de junho,
nos jardins do Palácio Marquês de Pombal.
No mesmo dia teve lugar o encontro de voleibol com a presença de cerca de uma
centena de participantes de diversas idades. Esta foi a última modalidade do quadro pontual a ser disputada nesta 1.ª edição dos Jogos de Oeiras. Parabéns a todos
os vencedores e participantes, pelo grande espírito desportivo demonstrado.
Mais informações em www.jogosdeoeiras.pt.

Apoio à Expressão
Físico-Motora
Implementado pela Câmara Municipal de Oeiras em parceria com os
Agrupamentos de Escolas do concelho, o Programa de Apoio à Expressão
Físico-Motora no 1.º Ciclo será, neste ano letivo, alargado aos alunos dos
terceiro e quarto anos de
escolaridade,
abrangendo,
INVESTIMENTO
assim, dez agrupamentos, 28
APETRECHAMENTO DAS ESCOLAS
escolas e mais de cinco mil
alunos.
No âmbito do programa foi
feito o apetrechamento das
MIL EUROS
escolas, tendo o Município investido cerca de 25 mil euros,
+
para além dos 87 mil relativos
87 MIL RELATIVOS AO ENQUADRAMENTO
ao enquadramento técnico. •
TÉCNICO
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SIMAS Surf Spot
SIMAS Surf Spot é o novo chuveiro para surfistas e banhistas
que frequentam a praia de Santo Amaro de Oeiras.
O chuveiro encontra-se junto ao parque de estacionamento, em
frente ao principal ‘pico’ de ondas daquela praia, que brinda os
surfistas com uma onda de características únicas, considerada
como uma das melhores direitas da Europa.
De assinalar que o SIMAS Surf Spot é um chuveiro diferente:
lança água através de uma cortina de cerca de 55 centímetros,
tem uma base antiderrapante e foi desenhado e construído nas
oficinas dos SIMAS.
Recorde-se que praia de Santo Amaro foi este ano pela primeira
vez galardoada com a Bandeira Azul, disponibiliza equipamentos infantis, espaços para separação de resíduos, tem serviços e
bares de apoio. •

Programa 1.ª Braçada

Natação
no 1.º ciclo

INVESTIMENTO

15

Abrangendo os alunos do 1º ciclo das escolas Pedro Álvares Cabral, em Porto
Salvo, e Amélia Vieira Luís, na Outurela, o Programa 1.ª Braçada – Natação
no 1º ciclo, dinamizado pela Câmara Municipal de Oeiras em parceria com os
Agrupamentos de Escolas e a Oeiras Viva, terá continuidade no ano letivo de
2019-2020. O investimento municipal foi de 15 mil euros. •
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