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SAÚDE

HABITAÇÃO JOVEM

Aprovado
Orçamento

Ampliação
do Hospital
de Santa Cruz

Edifício recuperado
em Oeiras

O Executivo aprovou, em reunião
de Câmara, o orçamento para 2020
num valor de cerca de 172 milhões
de euros, mais 17 milhões de euros
do que o orçamento para 2019
(crescimento de 11%). P. 12
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O Município de Oeiras vai comparticipar, em cinco milhões de euros, a recuperação e ampliação de diversas unidades do Hospital de Santa Cruz. P. 5

O Município inaugurou mais um
edifício no âmbito do Programa Habitação Jovem nos Centros Históricos, na vila de Oeiras. Foram criados
11 fogos para arrendamento jovem.
P. 6
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OBRA PREVENTIVA
JÁ REALIZADA
NA CASA DA PESCA
O Município já iniciou os
trabalhos de salvaguarda da
Casa de Pesca, localizada
na Quinta de Recreio do
Marquês de Pombal.
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Sensibilização para o Risco
Sísmico.
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NOVO EDIFÍCIO PARA
HABITAÇÃO JOVEM
Oeiras Atual

Oeiras faz parte das cidades
Educadoras e, por isso mesmo, na semana de 25 a 30
de novembro, o Município
convidou os munícipes a
sentarem-se num sofá colocado em plena rua e aí manifestarem a sua opinião sobre
o que é a cidade é para si.

MELHORES ALUNOS
DISTINGUIDOS
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MUNICÍPIO PREVINE
CIBERATAQUES
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O Município vai
comparticipar, em cinco
milhões de euros, a
recuperação e ampliação
de diversas unidades do
Hospital de Santa Cruz.

OEIRAS, CIDADE
EDUCADORA

18

INVESTIMENTO
DE 12 MILHÕES
DE EUROS NUMA
NOVA UNIDADE
DE SAÚDE EM
CARNAXIDE

MUNICÍPIO FINANCIA
RECUPERAÇÃO
E AMPLIAÇÃO
DO HOSPITAL
DE SANTA CRUZ
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OEIRAS É A CAPITAL DO NATAL
Até ao próximo dia 12 de janeiro, o Passeio Marítimo de Algés
serve de cenário à realização do evento Capital do Natal, o
maior Christmas Fun Park de Portugal.
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EDITORIAL

Feliz Natal e um Próspero
Ano 2020

O PRESIDENTE,
ISALTINO MORAIS

Cara(o) Munícipe,
A época natalícia é sempre vivida
em Oeiras de forma muito intensa. Como de costume, o Concelho
é, por estes dias, palco de celebrações e festividades, de cariz religioso ou profano.
Em matéria de eventos, a grande
novidade deste ano é a Capital do
Natal, que decorre no Passeio Marítimo de Algés até 12 de janeiro.
Tratando-se de um evento da responsabilidade de um promotor
privado, será importante sublinhar que o Município garantiu
que todas as crianças e jovens que
frequentam as escolas do Concelho – do ensino básico ao secundário – terão oportunidade de visitar
o recinto gratuitamente e mais de
12 mil já o fizeram.
É também nesta época que se
multiplicam as iniciativas solidárias, como por exemplo a distribuição de cabazes, almoços e jantares, verdadeiras manifestações
de afeto e calor humano que dão
sentido e sabor ao Natal.
É o caso das atividades dirigidas
aos idosos, como a Festa de Na-

tal Sénior, o tradicional almoço
que este ano se realizou em dois
dias, juntando cerca de 1.500 participantes. Um encontro muito
aguardado pela população mais
idosa no qual reinam sempre a
alegria e o entusiasmo. Trata-se de
um momento de grande simbolismo que, acredito, enche de satisfação, encantamento e felicidade
todos os que dele usufruem.
Estamos cientes de que a coesão e
a solidariedade se fazem de ações
e não apenas de palavras. As palavras, não devem, no entanto, ser
desvalorizadas. Numa altura em
que tanto investimos em termos
materiais para dar alegrias aos outros, não nos podemos esquecer
da importância de lhes dar também o melhor que temos. E o melhor de nós são sempre os nossos
sentimentos, afinal aquilo que nos
distingue e nos torna humanos.

na concretização de iniciativas
que promovam e façam viver o
verdadeiro espírito de Natal, focado nas pessoas, sobretudo nas
que se encontram em situações
de maior vulnerabilidade e isolamento social.
As Paróquias de Oeiras foram, assim, desafiadas pelo Município a
participar num Concurso de Presépios, que será objeto de votação
para a eleição do melhor Presépio
de 2019. Convido, por isso, todas
as pessoas a visitarem os diversos
Presépios – 15, no total –, bem
como, não menos importante,
participar nas atividades previstas
para esta quadra.
A uma outra escala, a iniciativa Natal no Palácio Encantado
– que, de ano para ano, alcança
maior adesão do público – trouxe
ao Palácio e Jardins do Marquês
de Pombal, durante dois dias, o

“

A esta grande equipa
que cuida de todos e
aos munícipes de Oeiras
desejo um feliz Natal e
um excelente ano 2020.
Por outro lado, temos as atividades
promovidas ao nível das Paróquias
e das Instituições Particulares de
Solidariedade Social, que mais
não são do que o expoente do trabalho realizado por estas, ao longo
dos 12 meses do ano, junto dos
mais necessitados, das famílias
mais carenciadas ou de idosos que
vivem sós.
Consciente do importante papel
que desempenham, na sociedade
e no concelho de Oeiras em particular, o Município está também
a apoiar as Paróquias do Concelho

brilho, sons e cheiros típicos da
época.
E foi, igualmente, a pensar nos
que mais necessitam de apoio que
realizámos (como sempre o fazemos), nos dias que antecedem o
Natal, a cerimónia de entrega de
22 fogos municipais a famílias
carenciadas do Concelho. Queremos fazer mais, naturalmente,
uma vez que estes 22 fogos não
correspondem às necessidades
de todos, nem satisfazem todos os
pedidos. Posso, no entanto, adiantar que ao longo dos próximos cin-

co anos serão disponibilizados 500
novos fogos, dando-se resposta ao
problema da habitação com o qual
tantas famílias se veem confrontadas, conscientes, como sempre
estivemos, de que a habitação, enquanto elemento estabilizador do
equilíbrio social, tem contribuído
de forma decisiva para potenciar o
crescimento e o desenvolvimento
do concelho.
Entretanto, ressalvo que as festividades associadas à época natalícia culminarão no próximo dia
4 de janeiro, com a realização do
Madeiro dos Reis, iniciativa realizada pela primeira vez no início
de 2019 e à qual entendemos dar
continuidade, dada a adesão e o
sucesso alcançados no ano transato.
Termino, por isso, com palavras
de esperança e com uma mensagem de otimismo e de crença
num amanhã melhor. Palavras e
mensagem que dedico a todos os
nossos munícipes, mas, em particular, se me é permitido, aos funcionários do Município. A todos,
sem exceção. Os que zelam pela
limpeza das nossas ruas, os que
cuidam dos nossos jardins, os que
tomam conta das nossas crianças, todos os que, nos gabinetes,
trabalham diariamente para a
construção de um território mais
desenvolvido, mais coeso e mais
moderno.
A esta grande equipa que cuida de
todos e aos munícipes de Oeiras
desejo um feliz Natal e um excelente ano 2020.
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OBRAS
Oeiras

Obra preventiva já realizada
na Casa da Pesca

O

Município de Oeiras
já iniciou os trabalhos de salvaguarda
da Casa de Pesca, localizada na Quinta de Recreio do
Marquês de Pombal. As obras de
conservação preventiva naquele
edifício já estão concluídas, tendo sido realizadas com carácter
de urgência imperiosa devido à
necessidade de intervenção inadiável para conter e retardar a
degradação a que este símbolo
do concelho foi sujeito, originada
pela situação de abandono ao longo de várias décadas.
Esta primeira intervenção para
salvaguarda – que só se tornou
possível muito recentemente, no
passado dia 4 de outubro, após a
celebração do auto de cedência
de utilização entre a Câmara Municipal e a Administração Central
– é fulcral, dado o estado de degradação profunda a que aquele património chegou e que nas últimas
décadas se acentuou por ter sido
alvo de pilhagens e de vandalismo.

Os primeiros trabalhos consistiram na colocação de uma cobertura provisória no edifício Casa da
Pesca, no encerramento dos vãos
do Pavilhão da Casa de Pesca e de
outras edificações (Casa dos Bichos da Seda e colocação de portas
no Pombal, na Mina da Fonte do
Ouro), de modo a prevenir maiores
danos provocados pela intempérie.
Além do mais, a intervenção também pretende conter os roubos de
azulejos e destruição de outras artes aplicadas, como os estuques.
Esta intervenção, que orçou em
72.449,59€, corresponde ao primeiro investimento do Município na recuperação do conjunto
monumental localizado na antiga
Estação Agronómica Nacional –
onde se inclui a Casa da Pesca –,
de um total de oito milhões que se
encontram disponíveis para a salvaguarda deste património.
O Pavilhão da Casa de Pesca será
brevemente alvo de uma ação de
conservação preventiva para salvaguarda dos estuques e azulejos. •

INVESTIMENTO
72.449,59€

Linda-a-Velha

Beneficiação do Monumento à Paz
e Concórdia entre os Povos

Monumento. Assinala o local onde, no dia
7 de junho de 1982, foi perpetrado um ato
terrorista

Oeiras Atual

O Município promoveu, recentemente, uma intervenção tendo como objetivo corrigir anomalias existentes na implantação do Monumento
à Paz e à Concórdia entre os Povos, localizado
na Avenida Duque de Loulé, em Linda-a-Velha.
Verificou-se que o pavimento em gravilha
“convidava” à presença de cães, com consequências ao nível da higiene e sobretudo da
dignidade do espaço. Também as placas evocativas tendiam a perder o preenchimento das
letras dos textos em virtude de diferentes amplitudes térmicas entre os materiais utilizados
(inox/tinta acrílica).

O projeto centrou-se,
assim, na correção das
principais anomalias
INVESTIMENTO
verificadas: substitui50 MIL
ção da gravilha por lajeEUROS
tas de granito e das placas
de inox por placas em pedra gravadas a baixo-relevo.
Recorde-se que este monumento assinala o local onde, no dia 7 de junho de 1982, foi perpetrado um ato terrorista que resultou na morte
de dois cidadãos de nacionalidade turca, ligados
à Embaixada da República Turca em Lisboa. •
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SAÚDE
Carnaxide

Município financia recuperação
e ampliação do Hospital de Santa Cruz
INVESTIMENTO

5

MILHÕESDE EUROS

O Município de Oeiras vai comparticipar, em cinco
milhões de euros, a recuperação e ampliação das
unidades destinadas a acolher os centros de referência
de cardiopatias congénitas – entre os quais se inclui a
ala pediátrica – transplante cardíaco e transplante renal do Hospital
de Santa Cruz.
O memorando de entendimento entre o Município e o Hospital de
Santa Cruz foi assinado, por Isaltino Morais, no passado dia 18 de
novembro, nas instalações do hospital, em Carnaxide, com a presença
da ministra da Saúde, Marta Temido.
Além da recuperação e ampliação das várias unidades, o Município pretende ainda concretizar o reordenamento e as ligações viárias programadas no eixo da Avenida Reinaldo dos Santos, em Carnaxide, incluindo os restabelecimentos ao Alto da Montanha e Estrada da Outurela.
Recorde-se que o Hospital de Santa Cruz é um hospital de referência
nacional, sendo pioneiro em inúmeras técnicas de diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares.
“Trata-se de um hospital de referência e com um trabalho notável
ao nível nacional, na área da cardiologia”, explicou Isaltino Morais,
acrescentando que “este apoio enquadra-se nas políticas de investi-

Carnaxide

Nova unidade de saúde

Cerimónia. Colocação da primeira pedra da nova unidade

Memorando. Assinado na presença da ministra da Saúde, Marta Temido
mento que têm vindo a ser desenvolvidas pelo Município nas áreas social
e da saúde, que tanta importância têm para o desenvolvimento sustentável
do concelho”. •

INVESTIMENTO
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MILHÕESDE EUROS

Realizou-se no passado dia 11 de novembro a cerimónia de bênção e lançamento da primeira pedra da nova Unidade de Reabilitação, Cuidados
Continuados e Paliativos do Instituto S. João de
Deus, na Av. João Paulo II, em Carnaxide.
A cerimónia contou com a presença do presidente da
Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, e do presidente do Instituto S. João de Deus, Vítor Lameiras.
Esta nova unidade, que disponibilizará um total de 126
camas, consistirá numa resposta na área dos serviços
de saúde, integrada no âmbito da Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados, Reabilitação Física
e Cuidados Paliativos, disponibilizando as valências de
Unidade de Convalescença, Centro de Reabilitação
Física e Internamento Particular, Unidade de Média
Duração e Reabilitação, Internamento em Demências,
Unidade de Cuidados Paliativos, Serviço de Reabilitação Física em Ambulatório e Serviços de Apoio.
Este projeto é promovido pelo Instituto S. João de
Deus numa parceria com o Município de Oeiras, responsável pela cedência do terreno em direito de superfície. •

Novembro | Dezembro 2019
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HABITAÇÃO

Novo edifício para habitação jovem
O Município de Oeiras inaugurou no dia 11 de novembro mais
um edifício no âmbito do Programa Habitação Jovem nos Centros
Históricos, na Rua Marquês de Pombal, n. 3, 5 e 7, em Oeiras.

INVESTIMENTO
940 MIL
EUROS

Edifício. Foram criados 11 fogos para arrendamento jovem, três T0, sete T1 e um T2
Foram criados 11 fogos para arrendamento jovem, três de tipologia T0, sete
T1 e um T2. Até agora, a Câmara Municipal já investiu 13.590.000,00€
na compra de 24 edifícios e na reabilitação de 16 prédios para Habitação
Jovem, tendo sido atribuídos 53 fogos a jovens do concelho.
A reabilitação deste conjunto edificado incluiu a recuperação do edifício
e a sua adaptação aos novos usos habitacionais e comerciais, mas também a construção de um novo edifício, tendo em conta o seu enquadramento na malha urbana do quarteirão e alinhamento com os adjacentes,
o que resultou numa integração arquitetónica por contraste antigo/contemporâneo. Refira-se ainda que foi aproveitado o logradouro, com cerca
de 500 m2, para zona de estadia.
No piso térreo foram mantidos os dois espaços comerciais, incluindo um
restaurante com esplanada no logradouro e no edifício novo foi criado
um espaço de garagem com cinco lugares de estacionamento.
A obra, que representou um investimento municipal de 940 mil euros, foi
realizada pelo empreiteiro Constarte, S.A..

Esta reabilitação irá complementar o Programa Habitação Jovem no Centro
Histórico de Oeiras, somando-se aos três edifícios já aqui reabilitados na Rua
Cândido dos Reis e na Rua da Costa e à obra em curso no Largo da Boavista,
perfazendo 22 fogos já concluídos e nove em obra ou seja, um total de 31.
Registe-se que o Município já adquiriu 24 edifícios no âmbito do Programa Habitação Jovem nos Centros Históricos (Paço de Arcos, Oeiras,
Algés, Dafundo, Barcarena, Leião, Porto Salvo, Carnaxide e Queijas),
sendo que 11 destes imóveis, após as obras de reabilitação, encontram-se
concluídos, totalizando 53 fogos. Outros três edifícios encontram-se em
fase de conclusão, com 16 fogos, prevendo-se a sua atribuição até ao final
do ano em curso.
Em fase de reabilitação encontram-se dois edifícios, com um total de 41
fogos, localizados em Oeiras e Paço de Arcos.
Em fase de projeto ou procedimento estão oito edifícios, com 43 fogos,
localizados em Algés, Dafundo, Paço de Arcos, Oeiras e Porto Salvo, tendo uma estimativa orçamentada em 5.240.00,00€. •

Sorteados mais 19 fogos
O Município promoveu no passado dia 16 de dezembro mais
um sorteio do Programa Habitação Jovem dos Núcleos Históricos. Foram sorteadas 19 frações, destinadas a habitação, de
tipologias T0, T1 e T3, localizadas na Rua Marquês de Pombal,

Oeiras Atual

n.º 3 e 7 e na Rua Cândido dos Reis, n.º 176, em Oeiras; na Rua das Pedreiras, n.º 4, em Leião; no Largo São Sebastião, em Barcarena; na Avenida
Ivens, n.º 5, na Cruz Quebrada-Dafundo; na Rua Costa Pinto, n.º 196 e na
Avenida Patrão Lopes, n.º 9, em Paço de Arcos. •
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MOBILIDADE
Algés

Renovação da rotunda de Miraflores

INVESTIMENTO
114.500,00€
+ IVA

OUTRAS
ROTUNDAS
RENOVADAS

Estão em curso intervenções
de renovação de outras duas
rotundas: junto ao Bairro Luta
pela Casa, em Carnaxide, e junto
ao Núcleo Empresarial da Quinta da Fonte, em Paço de Arcos.
Os princípios orientadores de
conceção paisagística para
estas intervenções foram a
segurança rodoviária e a sustentabilidade ambiental, nomeadamente com a redução de
espaços regados, otimização
dos sistemas de rega e a seleção de revestimentos que impliquem menores operações de
manutenção e menores emissões de combustíveis fósseis.

Intervenção. Visou dotar a rotunda com jogos de água e luzes de efeito
A rotunda de água em Miraflores constitui um importante nó
rodoviário, recebendo tráfego proveniente da CRIL, de Alfragide (através do novo viaduto), do centro de Algés e de Linda-a-Velha, através da Alameda Fernão Lopes.
No interior daquela rotunda, e apenas na parte superior, existia
um efeito de água do tipo nebulização que, devido à dimensão
da mesma, acabava por passar despercebido. Na área central da
rotunda e na bacia de acumulação de água localizada na parte
inferior não existia qualquer efeito decorativo.
Com a intervenção levada a cabo pretendeu-se dotar a rotunda
com jogos de água e luzes de efeito, dignificando este importante
eixo rodoviário, à semelhança das outras rotundas do concelho.

A empreitada de requalificação incidiu no topo superior, com a criação de três novas
cascatas nos três conjuntos de perdas, na zona central, com a instalação de 30 jatos
do tipo “borbotão” com iluminação LED em RGB, e na zona inferior, com a instalação
de três jatos de água com iluminação LED branca.
De realçar que a implementação dos novos jogos de água não implicará maior consumo de água, pois apenas se aproveita a água disponível na bacia inferior da rotunda. A água funciona em sistema de recirculação fechado e o novo sistema de
iluminação é do tipo LED, de muito baixo consumo.
Em termos de segurança, e para garantir que a água dos jatos não invade o arruamento circundante, foi instalado um sistema de controlo com recurso a um
anemómetro (que mede a intensidade do vento e que, no caso de ser forte, baixa
automaticamente o volume de água). •

EXECUÇÃO DO PROJETO
Aberto concurso público para a VLN
O Executivo municipal aprovou no passado dia 25 de novembro
a abertura de um procedimento por concurso público, com publicidade internacional, visando a aquisição da prestação de serviços para desenvolvimento do projeto da Via Longitudinal Norte
(VLN) - Estudo Prévio dos troços 8, 9, 10 e 11 (Carnaxide-Laje, no limite do concelho de Cascais) e Projeto de Execução do
troço 8 (Carnaxide-Casal do Lameiro), com preço base total €
1.100.000,00 (um milhão e cem mil euros).

1.100.000€

A Via Longitudinal Norte é uma via estruturante que visa criar uma
alternativa de atravessamento do concelho, a norte da autoestrada A5,
potenciando a captura dos fluxos de tráfego das freguesias mais interiores, sem necessidade de recurso à autoestrada ou à Estrada Marginal.
O traçado integral da Via Longitudinal Norte ligará as localidades da
Ribeira da Laje, na freguesia de Porto Salvo, e Outurela, na freguesia de
Carnaxide. •

Novembro | Dezembro 2019
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MOBILIDADE

INVESTIMENTO
1.468.263,00€
270 dias

Paço de Arcos/Porto Salvo

Vai arrancar a ciclovia empresarial de Oeiras
Início da obra: janeiro de 2020

O projeto pretende criar um corredor seguro, confortável e eficiente para
utentes de bicicletas e peões, entre a estação de caminho-de-ferro de Paço
de Arcos e os parques empresariais da Quinta da Fonte e Lagoas Parque.
Estes dois polos de emprego são também geradores significativos de deslocações, a grande maioria em transporte individual.
Além de beneficiar os mencionados parques empresariais, este corredor
serve também zonas residenciais e de emprego ao longo da Estrada de
Paço de Arcos e Estrada de Oeiras, bem como a população residente no
núcleo central de Porto Salvo e a de Paço de Arcos.
Visa, ainda, facilitar as deslocações a pé e de bicicleta naquelas duas

localidades, incluindo a ligação destas ao Oeiras Parque, grandes superfícies comerciais e outras zonas de empresas e escolares, promovendo a
mobilidade suave nos movimentos pendulares, quer de trabalho quer de
estudo, que aconteçam nesta envolvente.
A maior parte dos sinistros e atropelamentos sucedem nas interseções,
pelo que houve particular cuidado em reduzir as velocidades dos veículos
automóveis de modo a que o atravessamento de peões e ciclistas se faça
em segurança.
Parte do investimento inclui medidas de acalmia de tráfego para assegurar a segurança e conforto dos peões e utentes de bicicleta ao longo do
corredor. •

Paço de Arcos

Requalificação da Rua Salette Tavares
e parque de estacionamento

O Município vai avançar, já no início de 2020, com a obra de requalificação da Rua Salette Tavares. A empreitada tem como principais objetivos
a reperfilagem da rua, a criação de um parque de estacionamento e a
requalificação paisagística de toda a envolvente.
A Rua Salette Tavares é um impasse que se situa entre um conjunto
de prédios com habitação, comércio e a Escola Secundária Luís Freitas
Branco. Trata-se de um arruamento de acesso a garagens com características geométricas bastante limitadas.
Os principais trabalhos a executar serão ao nível dos pavimentos, incluindo movimentação de terras, pavimentação, construção da rede de
drenagem pluvial, instalação de iluminação, plantações e criação de zonas pedonais de circulação e estadia. •

Oeiras Atual

INVESTIMENTO
345.421,00€
150 dias
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MOBILIDADE
Algés

Mais 150 lugares de estacionamento

Estacionamento. Parque provisório tem 138 lugares para automóveis
Algés conta, desde meados de novembro, com
138 novos lugares de parqueamento para automóveis e 18 lugares para motos, disponíveis
no terreno da antiga Praça de Touros, na baixa
de Algés. Ali foi criado, pela empresa municipal
Parques Tejo, um parque de estacionamento
provisório com o objetivo de aumentar a ofer-

ta de estacionamento, tão necessário naquela
zona do concelho.
Trata-se de um parque provisório porque para
o local está prevista a criação, pelo Município
de Oeiras, de uma grande praça para usufruto
da população, cujo projeto está neste momento
em fase de desenvolvimento.

Linda-A-Velha

Reordenamento da Avenida
Carolina Michaelis
Prazo: 180 dias
O Município vai avançar já em janeiro de 2020 com a empreitada de reordenamento
viário e pedonal da Avenida Carolina Michaelis, no troço compreendido entre a Rua
dos Lusíadas, a Rua de Ceuta e a rotunda da Alameda António Sérgio.
A empreitada visa a substituição de pavimentos pedonais por outros
mais confortáveis, a requalificação da via de circulação mediante
a construção de uma rotunda e a implementação de um separador
central. Esta empreitada tem como principais objetivos melhorar
a qualidade do espaço público de proximidade, criar uma
zona de velocidade máxima de circulação de 30 km/h,
aumentar o espaço destinado à circulação pedonal,
INVESTIMENTO
garantir a segurança viária e pedonal, promovendo
340.551€
os atravessamentos em segurança, e reforçar
a iluminação pública. •

Em paralelo o Município está também a desenvolver o projeto de requalificação da Avenida
dos Bombeiros Voluntários de Algés, visando
uma intervenção de conjunto com o terreno da
antiga Praça de Touros e com a reformulação
dos acessos à CRIL na zona de Algés. •

REFORÇO
DE ILUMINAÇÃO
NO ALTO DA BOA
VIAGEM
INVESTIMENTO
65.950 €

O Município promoveu recentemente a empreitada de reparação integral das colunas
de marmorite e substituição das luminárias
existentes no Alto da Boa Viagem, que se
encontravam totalmente desligadas.
A intervenção visou a melhoria da segurança viária e o conforto urbano de toda
a envolvente.

Novembro | Dezembro 2019
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OBRAS

Projeto. Prevê a requalificação da envolvente e armazém do Casal da Manteiga

INVESTIMENTO
168 270.00€

Oeiras

Renovação do Casal da Manteiga

E

stá em curso o projeto de execução da
obra de requalificação da envolvente e
armazém do Casal da Manteiga, o edifício do século XVIII integrado na quinta
de recreio dos Marqueses de Pombal onde atualmente é feita a produção e o envelhecimento do
vinho de Carcavelos Villa Oeiras.
O Casal desenvolve-se numa planta hexagonal,
com um pátio de dimensões generosas que é atravessado por um eixo nascente-poente, dividindo o
edifício em duas zonas (norte e sul).
Neste eixo e a nascente, o complexo é marcado por
um elemento vertical: o Torreão de Caça do Marquês (dois pisos) com uma escadaria e balaustrada
no topo. No extremo poente localiza-se a entrada

Capela
do Cemitério
de Oeiras
renovada
Oeiras Atual

do Casal, marcada por duas colunas de aspeto
rústico revestidas de pedra.
O acesso ao edifício faz-se através de um arruamento a poente (ao longo do mesmo eixo nascente-poente), ladeado por arvoredo de folha perene.
No projeto de execução em desenvolvimento
foram definidas as seguintes intervenções: marcação da entrada poente, vedação e portão de
acesso, arruamento de acesso e estacionamentos
de apoio (11 lugares), criação de armazém para
maquinaria e arrumos, tratamento da área da
aparelhagem de refrigeração e da zona do poço.
A construção do armazém de apoio, a nascente
do Casal da Manteiga, coloca-se como o desafio de maior impacto na proposta. A volumetria

tem as dimensões de um dos lados do hexágono do Casal e a sua implantação foi
escolhida para ter o menor impacto visual
possível de todos os ângulos, localizando-o
numa área onde o arvoredo existente e a
modelação de terreno tornarão a edificação quase impercetível. A imagem global
do armazém será minimalista e rústica
com um toque de irreverência ao nível da
linha de cumeeira do telhado, tornando
a forma mais estimulante e atual. A volumetria será construída tendo por base
uma estrutura metálica, revestida em ambos lados com madeira tratada oriunda de
plantações sustentáveis. •

Na sequência de um incêndio, foi necessário proceder à renovação integral da Capela do Cemitério de Oeiras.
Foram implementadas diversas melhorias, entre as quais se destacam a requalificação geral da
capela, a criação de zona de queimador de velas, a construção de bancos de reza, a melhoria da
iluminação existente, limpezas e pinturas diversas, reparação de telhado e de janelas.
Com estas intervenções foi devolvida dignidade e qualidade à capela que todos os dias serve dezenas de munícipes que pretendem honrar os seus entes queridos. •
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AMBIENTE

Requalificação da Estufa-fria
do Jardim de Oeiras

Encontra-se em fase de projeto a obra de requalificação da Estufa-fria,
no Jardim Municipal de Oeiras. Trata-se de uma ação que visa duas
intervenções. Por um lado, o conjunto arquitetónico, com a requalificação
da estufa, criação de uma cafetaria (mediante aproveitamento e adaptação
de construção existente), construção de um pavilhão para eventos e pórtico
(estrutura de ligação entre os três espaços edificados). Por outro, o paisagismo,
contemplando o interior da estufa, a praça de receção, o relvado e a ribeira.
O Jardim Municipal de Oeiras nasce da junção de duas quintas senho-

riais, a Quinta do Couto ou do Proença e a Quinta do Mocho ou da Arriaga. Estende-se desde o centro de Oeiras até à praia de Santo Amaro,
acompanhando a Ribeira da Lage. Abriu ao público em 1940.
Englobado nesta estrutura verde encontra-se a Estufa-fria, um espaço contido através de uma estrutura de pilares de betão revestidos a pedra, protegidos com uma simples rede malha sol e redes corta-vento, ambas em avançado estado de degradação, à semelhança do portão de acesso ao interior
e da cobertura em ripado de cana. A obra tem início previsto para 2021. •

Projeto de Compostagem Doméstica

Workshop
de agricultura
biológica
No âmbito do Programa das Hortas Urbanas o Município de Oeiras promoveu recentemente um
workshop dirigido aos hortelões.
Regulamento das hortas urbanas,
conceitos de agricultura biológica, técnicas naturais de fertilização do solo, pragas e doenças das
plantas e instalação da horta foram alguns dos temas abordados
na formação que contou com 12
participantes. Incentivar o uso de
práticas agrícolas tradicionais e o
modo de produção biológico como
atividade de lazer é um dos principais objetivos deste programa. •

Aprenda a tirar partido
do seu lixo
O Município de Oeiras continua a promover
o projeto de Compostagem Doméstica, este
ano em articulação com a Tratolixo e contemplando a atribuição de 300 novos recipientes
destinados a escolas com hortas ou jardins e a
residentes em moradias com jardim, hortas ou
quintal com logradouro de terra.
A compostagem doméstica é um processo de
reciclagem 100% natural, de resíduos orgânicos: restos de vegetais, folhas de jardim,
plantas secas, realizado através de microrganismos que transformam os resíduos biodegradáveis num fertilizante para o solo, rico
em nutrientes, a que se chama composto.
É apenas necessário juntar os restos da preparação de alimentos vegetais e resíduos de
jardim, e depositá-los num compostor posicionado sobre solo de terra, cobri-los com ramos
e folhas secas e deixar a Natureza trabalhar de
forma natural. Os ingredientes necessários –
materiais biodegradáveis, ar e água – são fáceis

de obter, o que torna o processo muito simples.
Ao fim alguns meses obterá um composto,
cuja utilização introduz no solo organismos
benéficos que têm a capacidade de passar
nutrientes da parte mineral do solo para as
plantas. Deste modo, se cultivar produtos
hortícolas e adubar com composto natural,
obterá alimentos mais saborosos e nutritivos
e isentos de compostos nocivos provenientes
da utilização de adubos químicos. Este é um
dos princípios da agricultura biológica.
Ao participar neste processo está a contribuir
de forma sustentável para valorizar naturalmente os resíduos domésticos e, ao mesmo
tempo, a melhorar a qualidade do solo.
Caso pretenda participar e resida numa moradia com quintal ou jardim, solicite um recipiente gratuito e guia de instruções práticas
através do site www.tratolixo.pt ou do endereço
de correio eletrónico dga@cm-oeiras.pt indicando nome, morada e contacto telefónico. •
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MUNICÍPIO

Aprovado Orçamento
Plano de Desenvolvimento Estratégico
e Grandes Opções do Plano 2020

O

E xecutivo aprovou, em reunião de Câmara, o orçamento
para 2020 num valor de cerca de 172 milhões de euros, mais
17 milhões de euros do que o orçamento para 2019 (crescimento de 11%).
Valorização do território, qualidade de vida, ambiente e educação constituem alguns dos principais eixos de investimento.
Na mesma reunião foi também aprovado um pacote fiscal que dá continuidade à dinâmica de atratividade empresarial e de reforço do rendimento
disponível dos munícipes, sendo de registar a redução da taxa de participação a que o município tem direito no IRS para 4,7%. De salientar ainda
a taxa de 0,32 no IMI, das mais baixas da Área Metropolitana de Lisboa.
As grandes áreas de investimento para 2020 incluem projetos como a
construção do novo edifício administrativo municipal, habitação jovem
e promoção social, requalificações de escolas, qualificação do espaço público com mais conforto urbano e valorização do património histórico e
cultural, apoio à mobilidade em transportes públicos, o alargamento do
Combus e do Valley Shuttle e a criação da rede de ciclovias, bem como a
intervenção em vias estruturantes e também mais qualidade ambiental,
com melhores espaços verdes e recolha de resíduos urbanos mais eficaz.
Na agenda do Executivo contam-se ainda, entre muitas outras iniciativas
de caráter estratégico para o território, a Agenda para a Ciência e Tecnologia, o Plano Estratégico da Educação Oeiras Educa, o Plano Estratégico
do Turismo e o reforço do apoio ao associativismo e à ação social.
O Executivo Municipal conta ainda apresentar em 2020 o Plano de Adaptação às Alterações Climáticas, instrumento fundamental para devolver
a Oeiras o desempenho ambiental de excelência e em respeito com as
melhores práticas internacionais.

IMPOSTOS CONTINUAM A BAIXAR
ORÇAMENTO PARA 2020

172 milhões de euros
+ 17 MILHÕES DE EUROS FACE A 2019

TAXA DE IRS

BAIXA PARA 4,7%

TAXA DE IMI

BAIXA PARA 0,32%

Dos 172 milhões de euros, 50 milhões destinam-se a despesas de capital,
com mais 24% do que em 2019.
Por funções, são claras as opções e prioridades do Município, afetando a
maior fatia do orçamento nas funções sociais, com 73.740.203€, representando um crescimento de 39,8%, comparando com 2019.
Seguem-se as funções gerais, com 73.036.266€, as funções económicas,
com 19.559.510€ e outras funções, com 5.357.032€.
Trata-se, sem dúvida, de um orçamento com tendência expansionista
com previsão de forte crescimento nos próximos anos, considerando o
lançamento em 2019/2020 de um vasto programa de projetos de execução, particularmente nas áreas da Educação, Habitação, Desenvolvimento Social, Ambiente e Cultura e Património.
É assim que ao nível de projeto estão em curso projetos de execução para
a construção de 250 apartamento, a saber:
- 100 para famílias carenciadas,
- 150 para famílias da classe média.

PRIORIDADES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO
Valorização e Gestão Sustentável do Território 34.778.000 €
Qualidade de Vida e Ambiente Sustentável

22.143.086 €

Educação

13.453.000€

Habitação e Coesão Social

9.473.671€

Mobilidade e Acessibilidade 			

7.515.895 €

Cultura 			

6.524.938 €

Segurança 		

3.732.000 €

Funções sociais 		

73.740.203 € (+ 39,8% que em 2019)

Funções gerais

73.036.266 €

Funções económicas

19.559.510 €

Outras funções

5.357.032 €

Oeiras Atual

Para além destes, estão já em obra mais 50 apartamentos destinados a jovens trabalhadores ou
residentes no concelho há mais de três anos.
Na Educação, com a continuada melhoria de
todos os equipamentos escolares e construção
de novos edifícios.
No Desenvolvimento Social, novas residências
para casais ou isolados com autonomia e o lançamento do centro para idosos doentes com
Alzheimer.
No Ambiente, com novos investimentos expressivos em equipamentos e novos espaços verdes.
Na Cultura e Património, com forte investimento na Ex-Estação Agronómica Nacional,
Palácio do Marquês, Paço Real de Caxias e novo
auditório em Linda-a-Velha.
Todo este vasto programa de investimento graças às reservas financeiras do Município, que
permitirão um orçamento global de 220 milhões de euros, em 2021, e de 240 milhões em
2023. •
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO
DE 2019
ATA NÚMERO VINTE E CINCO/
DOIS MIL E DEZANOVE
(CONTINUAÇÃO)
Proposta n.º 718/19 - DD
Atribuição de comparticipação financeira apoio ao Agrupamento de Escolas
de São Bruno para apoio ao projeto “Escola de Atividades Náuticas” ano letivo
2019/2020:
Deliberado aprovar a atribuição de um
subsídio no valor de dois mil euros, ao
Agrupamento de Escolas de São Bruno,
para apoio à manutenção e continuidade
das atividades desenvolvidas no âmbito
do projeto Escola de Atividades Náuticas
de Oeiras.
Proposta n.º 719/19 - DAEGA
Atribuição bolsas de estudo para o ensino superior a alunos dos PALOP, no
âmbito dos acordos de geminação, para
o ano letivo 2019/20:
Deliberado aprovar o lançamento de oito
bolsas de estudo a atribuir no ano letivo
dois mil e dezanove/dois mil e vinte, num
valor total de vinte e cinco mil euros.
Proposta n.º 720/19 - DPGU
Toponímia da Freguesia de Carnaxide,
no “Alto da Montanha”:
Deliberado aprovar que para o alvará
número um, de dois mil e nove, Alto da
Montanha, em Carnaxide, sejam atribuídos as seguintes designações:
Ao arruamento com início na Rua António Pedro e fim na Rua António Pedro
anteriormente designado por Rua Um,
seja atribuída a seguinte designação:
-
Avenida Maria Barroso (Primeira-Dama - Atriz-mil novecentos e vinte e cinco-dois mil e quinze).
Ao arruamento com início na Avenida
Maria Barroso e fim sem saída anteriormente designado por Rua Cinco, seja
atribuída a seguinte designação:
- Rua Nicolau Breyner (Ator e Realizador
- mil novecentos e quarenta-dois mil e
dezasseis.
Ao arruamento com início na Avenida
Maria Barroso e fim sem saída anteriormente designado por Rua Três, seja atribuída a seguinte designação:
- Rua Armando Caldas (Ator - mil novecentos e trinta e cinco-dois mil e dezanove).
Ao arruamento com início na Avenida
Maria Barroso e fim sem saída anteriormente designado por Rua Quatro, seja
atribuída a seguinte designação:
- Rua Igrejas Caeiro (Ator e Locutor - mil
novecentos e dezassete-dois mil e doze).
Ao arruamento com início na Rua António Pedro e fim na Avenida Maria Barroso anteriormente designado Rua Sete,
seja atribuída a seguinte designação:
- Rua Francisco Nicholson (Ator e Encenador - mil novecentos e trinta e oito-dois mil e dezasseis.
Ao arruamento com início na Rua Manuel Anastácio Alves e fim sem saída
anteriormente designado por Rua Nove,
seja atribuída a seguinte designação:

Oeiras Atual · Suplemento

- Rua Lourdes Norberto (Atriz - mil novecentos e trinta e cinco).
Ao arruamento com início na Avenida
Maria Barroso e fim sem saída anteriormente designado por Rua Dois, seja atribuída a seguinte designação:
- Rua Irene Velez (Atriz e Radialista - mil
novecentos e catorze-dois mil e quatro).
Proposta n.º 721/19 - DAEGA
Atribuição do Prémio Escolar Municipal
Professor Noronha Feio, referente ao ano
letivo 2018/2019:
Deliberado aprovar a atribuição do valor
total de quinhentos euros, à aluna Rita
Alexandra Martins da Costa, do Agrupamento de Escolas Linda-a-Velha/Queijas, relativo à atribuição do Prémio Escolar Municipal Professor Noronha Feio,
referente ao ano letivo dois mil e dezoito/
dois mil e dezanove.
Proposta n.º 722/19 - DAEGA
Atribuição de 150 bolsas de estudo
para alunos do ensino superior residentes no Concelho de Oeiras - Ano letivo
2019/2020:
Deliberado aprovar a atribuição de cento
e cinquenta bolsas de estudo para alunos
do ensino superior residentes no Concelho de Oeiras para o ano letivo dois mil e
dezanove/dois mil e vinte.
Proposta n.º 723/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à CNOD - Confederação Nacional dos
Organismos dos Deficientes, para a realização do 13.º Congresso Nacional de
Pessoas com Deficiência:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira no valor de duzentos euros, à Confederação Nacional
dos Organismos dos Deficientes, para
apoio à realização do décimo terceiro
Congresso Nacional de Pessoas com Deficiência.
Proposta n.º 724/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à KMT para apoio à participação de
jovens praticantes do “kickboxing” no
Campeonato Nacional da modalidade:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira à KMT - Associação Moreira Team, no valor de quinhentos euros, para apoio à participação de
jovens praticantes do “kickboxing”, no
Campeonato Nacional da modalidade.
Proposta n.º 725/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira às entidades de âmbito social e saúde
- Apoio à manutenção de atividades:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, no montante
global de doze mil euros, destinado às
entidades de âmbito social e saúde para
apoio à manutenção de atividades.
Proposta n.º 726/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Associação Portuguesa para a Prevenção e Desafio à Sida - Ser + para,
apoio ao desenvolvimento do projeto
“Fast Track Cities. em Oeiras”:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira no valor de trinta
e três mil euros, à Associação Portuguesa
para a Prevenção e Desafio à Sida - Ser
Mais, para apoio ao desenvolvimento do
projeto “Fast Track Cities, em Oeiras”.

Proposta n.º 727/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Santa Casa da Misericórdia de
Oeiras - Intervenção no estabelecimento
de infância Tão Balalão, em Porto Salvo
- Vedação homologada:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira, no montante
global de cinco mil euros, à Santa Casa
da Misericórdia de Oeiras para intervenção no estabelecimento de infância Tão
Balalão, em Porto Salvo.

ciocultural Antílope, no valor de três mil
e quinhentos euros, no âmbito da terceira Edição do Festival dos Aciprestes.

Proposta n.º 728/19 - DCS
Programa Turismo Sénior - Deslocação à
Madeira - Aplicação da comparticipação
mínima:
Deliberado aprovar a aplicação da comparticipação mínima, correspondente
a vinte e cinco por cento, do custo total
unitário (com IVA), valor que corresponde a cento e noventa e um euros e setenta
e cinco cêntimos, referente a o Programa
Turismo Sénior, deslocação à Madeira.

Proposta n.º 735/19 - DP
Concessão de exploração do Mercado
Municipal de Tercena - Autorização para
cessão da posição contratual:
Deliberado aprovar a cessão da posição
contratual inicial da cedente Winnerules,
Limitada, no Contrato de Concessão de
Exploração número quatro, de dois mil
e dezassete, a favor da cessionária, Winneryellow Unipessoal, Limitada, assumindo esta última a posição de contratante.

Proposta n.º 729/19 - DCS
Fundo de Emergência Social - Atribuição
de comparticipação financeira ao Centro
Social e Paroquial de São Julião da Barra, para reforço de verbas:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira ao Centro Social
e Paroquial São Julião da Barra, no montante de dez mil euros, para reforço de
verbas.

Proposta n.º 736/19 - DP
Abertura de procedimento de consulta
ao mercado - Arrendamento de um imóvel destinado a arquivo, armazéns e serviços pela Câmara Municipal de Oeiras:
Deliberado aprovar a abertura de um
procedimento de consulta ao mercado
tendente à aquisição de um imóvel destinado a arquivo, armazéns e serviços.

Proposta n.º 730/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira para celebração de protocolo com
a KMT - Associação Moreira Team para
implementação do projeto “Oeiras tem
Kick” no Bairro dos Navegadores:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira para celebração de protocolo com a KMT - Associação Moreira Team para implementação do projeto “Oeiras tem Kick” no
Bairro dos Navegadores.
Proposta n.º 731/19 - DCS
Atribuição de comparticipação extraordinária à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, para apoio ao Projeto
Atlas da Saúde:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira extraordinária à Rede Portuguesa de Municípios
Saudáveis, de cinquenta por cento do
valor da quota anual, correspondente ao
montante de mil vinte e três euros e setenta e quatro cêntimos, para apoio ao
Projeto Atlas da Saúde.

Proposta n.º 734/19 - DDS
Apoio aos Organismos Juvenis 2019:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira às Associações e
Organismos Juvenis, no valor de quatro
mil e quatrocentos euros, destinados a
apoiar as atividades inseridas nos seus
planos anuais, em dois mil e dezanove.

Proposta n.º 737/19 - GCAJ
Aprovação final do projeto de novo Regulamento de Atribuição de Medalhas
Municipais:
Deliberado aprovar o projeto de Regulamento de Atribuição de Medalhas Municipais e posterior envio para a Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 739/19 - DP
Abertura de concurso público para concessão de uso privativo para exploração
do bar-cafetaria, com possibilidade de
instalação de esplanada, no Parque Urbano de Miraflores:
Deliberado aprovar a abertura de concurso público para concessão de uso privativo para exploração do bar-cafetaria,
com possibilidade de instalação de esplanada, no Parque Urbano de Miraflores,
bem como, o envio à Assembleia Municipal para aprovação.

Proposta n.º 732/19 - DCS
Núcleo de Instrução e Beneficência Creche do Bugio - Atribuição de comparticipação económica para manutenção
de atividades:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira, no valor
total de vinte mil euros, para apoio na
manutenção do Núcleo de Instrução e
Beneficência - Creche do Bugio.

Proposta n.º 740/19 - DP
Celebração de contrato de comodato
com a Associação Novo Futuro, relativo
à fração A e fração C, do prédio urbano
sito na Rua Tiago de Almeida, n.ºs 10 e
12 e Rua Mário Moreira, n.ºs 14, 14-A,
16 e 16-A:
Deliberado aprovar a celebração de um
contrato de comodato entre o Município
de Oeiras e a Associação Novo Futuro,
relativo às Frações A e C, do prédio do 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 733/17 - DDS
Atribuição de comparticipação financeira à Associação Sociocultural Antílope,
no âmbito da 3.ª edição do Festival dos
Aciprestes:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira à Associação So-

Proposta n.º 741/19 - DDS
Atribuição de comparticipação financeira para celebração de Protocolo com a
Associação “Serve the City” para implementação do projeto “um Bairrocidade”
no âmbito do Contrato Local de Segurança de Oeiras:

Deliberações e Regulamentos
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira, no valor total de noventa e nove mil cento e cinquenta e quatro euros e sessenta e dois
cêntimos, para celebração de Protocolo
com a Associação “Serve the City” para
implementação do projeto “um Bairrocidade” no âmbito do Contrato Local de
Segurança de Oeiras.
Proposta n.º 742/19 - DGP
Designação do Dr. Jorge Barreto Xavier
como Diretor da Direção Municipal de
Educação, Desenvolvimento Social e
Cultura (DMEDSC), em regime de substituição:
Deliberado ratificar na íntegra o ato administrativo por mim praticado e que
resultou na designação, em regime de
substituição, do Doutor Jorge Barreto
Xavier para o cargo de Diretor Municipal
de Educação, Desenvolvimento Social e
Cultural.
Proposta n.º 743/19 - DP
Concurso público com publicidade internacional, por lotes para aquisição de
seguros de ramos diversos - Autorização
para dispensa do disposto no n.º 1, do
art.º 63.º, da Lei n.º 71/2018, de 31 de
dezembro (LOE 2019):
Deliberado aprovar o concurso público
com publicidade internacional, por lotes para aquisição de seguros de ramos
diversos - Autorização para dispensa do
disposto no número um, do artigo sexagésimo terceiro, da Lei número setenta
e um/dois mil e dezoito, de trinta e um
de dezembro (LOE dois mil e dezanove).
Proposta n.º 744/17 - DCP
Procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição
de serviços de seguros de ramos diversos, por divisão em lotes - decisão de
contratar:
Deliberado aprovar a adoção de um procedimento por concurso público com
publicidade internacional para a aquisição da prestação de serviços de seguros
de ramos diversos, por divisão em lotes.
Proposta n.º 745/19 - DAEGA
Ratificação do ato de ajustamento à minuta do contrato relativo ao procedimento por concurso público com publicidade
internacional para aquisição da prestação de serviços de confeção e fornecimento de refeições aos jardins-de-infância e às escolas básicas do 1.º ciclo da
rede pública, do Concelho de Oeiras, na
modalidade de fornecimento contínuo:
Deliberado aprovar a ratificação do ato
de ajustamento à minuta do contrato
relativo ao procedimento por concurso
público com publicidade internacional
para aquisição da prestação de serviços
de confeção e fornecimento de refeições
aos jardins-de-infância e às escolas básicas do primeiro ciclo da rede pública, do
Concelho de Oeiras, na modalidade de
fornecimento contínuo.
Proposta n.º 746/19 - DPS
Ratificação do ato de substituição do
presidente do júri do procedimento por
concurso público com publicidade internacional para aquisição, por divisão em
lotes, de vestuário profissional, na modalidade de fornecimento contínuo:
Deliberado aprovar a ratificação do ato

de substituição do presidente do júri do
procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição, por divisão em lotes, de vestuário
profissional, na modalidade de fornecimento contínuo.
Proposta n.º 698/19 - DPOC
Ratificação da 12.ª Alteração Orçamental:
Deliberado aprovar a ratificação da décima segunda Alteração Orçamental.
Proposta n.º 699/19 - DFP
13.ª Alteração Orçamental:
Deliberado aprovar a décima terceira Alteração às Grandes Opções do Plano e ao
Orçamento da Despesa, no valor global
de um milhão setecentos e dezanove mil
trezentos e cinquenta e dois euros e oito
cêntimos.
Proposta n.º 738/19 - DGP
Processo disciplinar n.º 04/2019:
Deliberado aplicar ao trabalhador com
o número mecanográfico cinco mil quatrocentos e três, como sanção adequada
ao caso concreto, a sanção disciplinar de
despedimento.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO
DE 2019
ATA NÚMERO VINTE E SEIS/DOIS
MIL E DEZANOVE
Atribuição de voto de pesar pelo falecimento de Mathias Sandeck:
Deliberado exarar em ata um voto de pesar pelo falecimento do Atleta Matthias
Sandeck, da Federação Portuguesa de
Atividades Subaquáticas que faleceu no
passado dia oito de setembro, durante
o vigésimo terceiro Campeonato Euro-Africano de Pesca Submarina, na Dinamarca, o qual deverá ser transmitido
à Federação Portuguesa de Atividades
Subaquáticas.
Proposta n.º 686/19 - GCAJ
Permuta de prédios entre o Município de
Oeiras e a “Lots of Hapiness, Construções, Lda”, no âmbito do Plano Pormenor da Quinta da Fonte:
Deliberado aprovar a permuta entre o
Município de Oeiras e a “Lots of Hapiness, Construções, Limitada”, no âmbito
do Plano Pormenor da Quinta da Fonte,
bem como, a submissão à Assembleia
Municipal para aprovação.
Proposta n.º 688/19 - DCP
Procedimento por concurso público,
com publicidade internacional, para
locação de viaturas ligeiras, para a frota municipal, em regime de AOV, por
divisão em lotes - Ratificação do ato de
aprovação de retificação das peças procedimentais:
Deliberado aprovar a ratificação do ato
praticado pelo Senhor Presidente, referente ao procedimento por concurso
público, com publicidade internacional,
para locação de viaturas ligeiras, para a
frota municipal, em regime de AOV, por
divisão em lotes.
Proposta n.º 689/19 - DCP
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
- Ratificação do ato de aprovação de retificação das peças procedimentais:
Deliberado aprovar a ratificação do ato
praticado pelo Senhor Presidente, referente ao 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 714/19 - DCP
Procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição
de quatro viaturas urbanas de transporte
de passageiros para o projeto Combus Aprovação do projeto de decisão de adjudicação e consequente adjudicação e
aprovação da minuta de contrato escrito:
Deliberado aprovar o projeto de decisão
de adjudicação e consequentemente
a adjudicação da aquisição de quatro
viaturas urbanas de transporte de passageiros para o projeto Combus, ao concorrente Carclasse - Comércio de Automóveis, Sociedade Anónima.
Proposta n.º 715/19 - DGA
Projetos Jovens em Movimento, Bairro
Feliz e rota da sensibilização ambiental
2019 - aditamento:
Deliberado aprovar o prolongamento até
janeiro de dois mil e vinte, do Projeto
Jovens em Movimento, aprovado pela
proposta de deliberação número cento e
cinquenta e um, de dois mil e dezanove, à campanha de reforço de limpeza e
manutenção urbana na época de Natal.
Proposta n.º 747/19 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso limitado por prévia qualificação
destinado à substituição de 8000 contadores DN15:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
dezasseis de setembro de dois mil e dezanove, na qual aprovou a adjudicação do
procedimento por concurso limitado por
prévia qualificação, destinado à substituição de oito mil contadores DN quinze.
Proposta n.º 748/19 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para a empreitada destinada à remodelação de redes de drenagem
de águas residuais domésticas e pluviais,
nas Pracetas de Damão e Goa, na Freguesia da Venteira, no Concelho da Amadora:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada
de dezasseis de setembro de dois mil e
dezanove, na qual aprovou a adjudicação
da empreitada destinada à remodelação
de redes de drenagem de águas residuais
domésticas e pluviais, nas Pracetas de
Damão e Goa, na Freguesia da Venteira,
no Concelho da Amadora.
Proposta n.º 749/19 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para a empreitada de “remodelação das redes de saneamento na
Rua Hintz Ribeiro e Rua Mouzinho da
Silveira, em Queijas”:
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Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras
e Amadora, da reunião datada de dezasseis
de setembro de dois mil e dezanove, na
qual aprovou a adjudicação da empreitada destinada à remodelação das redes de
saneamento na Rua Hintz Ribeiro e Rua
Mouzinho da Silveira, em Queijas.
Proposta n.º 750/19 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para a celebração de
acordo quadro destinado à execução da
empreitada de remodelação de redes de
abastecimento de água, de ramais de
ligação e acessórios, em diversos locais
do Concelho de Oeiras, para os anos de
2019, 2020 e 2021:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
dezasseis de setembro de dois mil e dezanove, na qual aprovou a adjudicação da
empreitada destinada à remodelação de
redes de abastecimento de água, ramais
de ligação e acessórios, em diversos locais
do Concelho de Oeiras, com reprogramação financeira para a respetiva execução
ocorrer nos anos de dois mil e dezanove,
dois mil e vinte e dois mil e vinte e um.
Proposta n.º 751/19 – SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para a celebração de
acordo quadro destinado à execução da
empreitada de instalação ou substituição
de redes de abastecimento de água e de
ramais de ligação no Concelho da Amadora, para os anos de 2019 e 2020:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada
de dezasseis de setembro de dois mil e
dezanove, na qual aprovou a adjudicação
da empreitada destinada à instalação ou
substituição de redes de abastecimento
de água e de ramais de ligação no Concelho da Amadora, para os anos de dois
mil e dezanove e dois mil e vinte.
Proposta n.º 752/19 - SIMAS
Adjudicação do 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 dezasseis de setembro de dois mil e
dezanove, na qual aprovou a adjudicação 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 753/19 - SIMAS - CP
85/2018
Empreitada de “remodelação/ instalação
de redes de drenagem de águas residuais, domésticas e pluviais, na Rua das
Fontainhas, na Freguesia da Falagueira-Venda Nova, no Concelho da Amadora”
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- Ordem de não execução de trabalhos
previstos no contrato:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada
de dezasseis de setembro de dois mil e
dezanove, na qual aprovou a ratificação
da ordem de não execução de trabalhos previstos no contrato de empreitada número noventa e sete, de dois mil
e dezoito, datado de vinte e quatro de
setembro, destinada à Empreitada de
Remodelação/Instalação de Redes de
Drenagem de Águas Residuais, Domésticas e Pluviais, na Rua das Fontainhas, na
Freguesia da Falagueira - Venda Nova, no
Concelho da Amadora.
Proposta n.º 754/19 - SIMAS
3.ª alteração ao Orçamento dos SIMAS
de 2019 - PPI, Orçamento das despesas correntes e de capital - Ratificação
da Proposta de Deliberação n.º 323/SIMAS/2019:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada
de dezasseis de setembro de dois mil e
dezanove, na qual aprovou a terceira alteração ao Orçamento dos SIMAS - dois
mil e dezanove - PPI, Orçamento das
Despesas Correntes e de Capital, no valor de seiscentos e cinquenta e três mil e
setecentos euros.
Proposta n.º 755/19 - GAF
Atribuição de comparticipação financeira à Junta de Freguesia da União das
Freguesias de Carnaxide e Queijas para
apoio às festas em honra de Nossa Senhora da Conceição da Rocha:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
catorze mil cento e quarenta e cinco euros, em despesas correntes, à Junta de
Freguesia da União das Freguesias de
Carnaxide e Queijas, para fazer face a
despesas de serviços de apoio às festividades das Festas da Rocha, assim como,
a submissão à Assembleia Municipal
para aprovação.
Proposta n.º 756/19 - GAEP
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:
Deliberado aprovar 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, bem como o envio à
Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 757/19 - GAEP
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):
Deliberado aprovar a alteração ao Regulamento Geral de Estacionamento nas
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada de Oeiras - Alargamento da ZEDL
de Algés à Praça Doutor Manuel Martins
(Praça de Touros), assim como, submeter
à Assembleia Municipal para aprovação.
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Proposta n.º 758/19 – GAEP
Designação dos membros do Conselho
de Administração da “Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos Culturais e Desportivos, E.M.”, e fixação da respetiva
remuneração - Retificação da Proposta
de Deliberação n.º 260/2018:
Deliberado aprovar a retificação da proposta de deliberação número duzentos e
sessenta, de dois mil e dezoito, referente
à designação dos membros do Conselho
de Administração da “Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos Culturais e Desportivos, E.M.”.
Proposta n.º 759/19 - DPU
Alteração ao alvará de loteamento
n.º 5/2003 - Operação de loteamento
“Smartpark”, solicitado por “VC Prime
Estate, S.A.”:
Deliberado aprovar a alteração ao alvará de loteamento número cinco, de dois
mil e três, que titula a operação de loteamento “SmartPark”, solicitado por “VC
Prime Estate, Sociedade Anónima, inserido no Plano de Urbanização do Alto
dos Barronhos.
Proposta n.º 760/19 - DPU
Alteração oficiosa ao alvará de loteamento n.º 5/2007, localizado em Porto Salvo,
no âmbito da Ciclovia Empresarial (Porto Salvo - Oeiras e Paço de Arcos):
Deliberado aprovar a alteração oficiosa
ao alvará de loteamento número cinco,
de dois mil e sete, localizado em Porto
Salvo, no âmbito da Ciclovia Empresarial
(Porto Salvo - Oeiras e Paço de Arcos).
Proposta n.º 761/19 - DOM
Atribuição da comparticipação financeira ao Aquário Vasco da Gama, para
realização de obras de recuperação do
Tanque das Otárias:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira no valor de noventa e um mil e vinte euros, à Marinha
Portuguesa - Aquário Vasco da Gama, para
efeitos de apoiar a realização de obras de
recuperação do Tanque das Otárias.
Proposta n.º 762/19 - PCM
Atribuição de comparticipação financeira às Associações Humanitárias de
Bombeiros, para aquisição de viaturas,
equipamentos de proteção individual,
formação e obras nos quarteis:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira no valor total de
oitocentos e cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta euros e dois cêntimos
às Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho.
Proposta n.º 763/19 - DEM
Procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição
da prestação de serviços de manutenção
de todas as fontes, lagos, espelhos de
água e geiser marítimo do Município de
Oeiras - Decisão de contratar - Aprovação da abertura de procedimento e peças
procedimentais:
Deliberado aprovar a adoção de um procedimento por concurso público com publicidade internacional para a aquisição
da prestação de serviços de manutenção
de todas as fontes, lagos, espelhos de
água e geiser marítimo do Município de
Oeiras, pelo preço base total em oitocentos e cinquenta e cinco mil novecentos

e setenta e três euros e vinte cêntimos,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 764/19 - DOM - P.º
2018/117-DGEP
Ratificação do ato administrativo de decisão de aprovação de trabalhos complementares e 1.ª modificação objetiva do
contrato da empreitada “construção do
viaduto rodoviário da Quinta da Fonte,
Paço de Arcos”:
Deliberado aprovar a ratificação do ato
praticado pelo Senhor Presidente, de
aprovação da execução dos trabalhos
complementares e primeira modificação objetiva do contrato da empreitada
“construção do viaduto rodoviário da
Quinta da Fonte, Paço de Arcos.
Proposta n.º 765/19 -DDPE
Atribuição de comparticipação financeira à rugas - Associação Cultural, no
âmbito do Cineclube Oeiras - Mostra e
concurso de curtas-metragens para os
alunos do Ensino Secundário do Município de Oeiras:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
trinta e seis mil duzentos e cinquenta
euros, à Rugas - Associação Cultural, no
âmbito do Cineclube Oeiras - Mostra e
concurso de curtas-metragens para os
alunos do Ensino Secundário do Município de Oeiras.
Proposta n.º 766/19 - DDPE
Atribuição de comparticipação financeira aos Agrupamentos de Escolas de
Carnaxide-Portela, São Bruno e Paço de
Arcos, para o desenvolvimento do Projeto Oeiras “Innovationlabs”:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
cinquenta e dois mil oitocentos e setenta e
sete e setenta cêntimos, aos Agrupamentos
de Escolas de Carnaxide-Portela, São Bruno e Paço de Arcos, para o desenvolvimento do Projeto Oeiras “InnovationLabs”.
Proposta n.º 767/19 - DDPE
Atribuição de comparticipação financeira ao Agrupamento de Escolas de São
Julião da Barra, para apoio às atividades
de comemoração dos 150 anos de nascimento de “Mahatma Ghandi”:
Deliberado aprovar a atribuição de um
apoio financeiro, para o pagamento dos
honorários do ator João Signorelli, no valor de cinco mil e quinhentos euros, referentes a onze apresentações do “Monólogo
Gandhi, um líder servidor”, no âmbito da
comemoração dos cento e cinquenta anos
de nascimento de “Mahatma Ghandi”.
Proposta n.º 768/19 - DDPE
Atribuição de comparticipação financeira aos agrupamentos de escolas, no
âmbito do Projeto Mochila Leve, no ano
letivo 2019-2020, para a aquisição de
material didático:
Deliberado aprovar a atribuição de um
apoio financeiro, para aquisição de material didático, no valor total de sessenta
e três mil seiscentos e noventa euros, a
dividir pelos nove Agrupamentos de Escolas, em função do número de turmas
envolvidas no ano letivo dois mil e dezanove/dois mil e vinte.
Proposta n.º 769/19 - DDPE
Atribuição de comparticipação finan-

ceira aos Agrupamentos de Escolas, no
âmbito do Projeto Mochila Leve, para a
aquisição de material tecnológico:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira aos Agrupamentos de Escolas, no valor total de trezentos e cinco mil trezentos e vinte e dois
euros e um cêntimo, destinada à aquisição
de mil e sessenta “tablets”, mil e sessenta
capas para “tablet” e cento e dez armários
de armazenamento e carregamento, no
âmbito do Projeto Mochila Leve.
Proposta n.º 770/19 - DDS
Atribuição de comparticipação financeira à “Sublime Dance Company” e ao
Agrupamento de Escolas Carnaxide Portela, para apoio às atividades:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira, no montante de
quinhentos euros, à “Sublime Dance
Company” e ainda a atribuição de comparticipação financeira, no montante de
quinhentos euros, ao Agrupamento de
Escolas Carnaxide Portela, no âmbito do
Fórum para a Colaboração.
Proposta n.º 771/19 - DDS
Atribuição de comparticipação financeira ao Núcleo de Estudantes de Engenharia de Telecomunicações e Informática
do IST - Instituto Superior Técnico, no
âmbito do “Breakingdev” - 48h de competição de programação:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira ao Núcleo de
Estudantes de Engenharia de Telecomunicações e Informática do Instituto
Superior Técnico (NEETI), no valor de
mil duzentos e cinquenta euros, para a
realização do “BreakingDev”, que é uma
competição de programação.
Proposta n.º 772/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Apoio - Associação de Solidariedade
Social, para obras e equipamentos:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
doze mil setecentos e oitenta e sete euros setenta e cinco cêntimos, para apoio à
execução da obra de reparação/beneficiação da zona de recreio e aquisição material e equipamento para o espaço exterior.
Proposta n.º 773/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Associação Nacional de Farmácias,
no âmbito da medida de comparticipação nas despesas de medicamentos:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira à Associação Nacional de Farmácias, no âmbito da medida de comparticipação nas despesas de
medicamentos.
Proposta n.º 774/19 - DCS
Descabimentação de compromisso orçamental, relativo ao compromisso do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora do Cabo e consequente alteração da
Proposta de Deliberação n.º 539/2019,
aprovada a 10 de julho de 2019:
Deliberado aprovar a alteração da proposta de deliberação número quinhentos
e trinta e nove, de dois mil e dezanove
e a respetiva descabimentação no valor
de dezoito mil euros, relativos ao compromisso do Centro Social e Paroquial de
Nossa Senhora do Cabo.
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Proposta n.º 775/19 - DGHM
Decisão final do procedimento administrativo de despejo, relativo ao fogo sito na
Rua Dr. Oliveira Martins, N.º 30, Piso-1B, B.º Moinho das Rolas:
Deliberado aprovar a decisão final do
procedimento administrativo de despejo,
relativo ao fogo sito na Rua Doutor Oliveira Martins, número trinta, Piso-1B,
Bairro Moinho das Rolas.
Proposta n.º 776/19 - DGHM
Atribuição de fogo sito na Rua Francisco
Manuel de Melo, N.º 17, 1.º Dto, no B.º
Bento Jesus Caraça:
Deliberado aprovar a elaboração de contrato de arrendamento apoiado referente
ao fogo sito na Rua Francisco Manuel de
Melo, número dezassete, primeiro direito, no Bairro Bento Jesus Caraça, mediante a fixação da renda mensal no valor
de oito euros e setenta e dois cêntimos.
Proposta n.º 777/19 - DGHN
Atribuição de fogo sito na Rua Tito Morais, N.º 4, 3.º Dto, no B.º do Pombal:
Deliberado aprovar a atribuição de fogo
sito na Rua Tito Morais, número quatro,
terceiro Direito, no Bairro do Pombal,
mediante a renda mensal no valor de
duzentos e trinta e cinco euros e oitenta
e quatro cêntimos.
Proposta n.º 778/19 - DGHM
Atribuição de fogo sito na Rua Francisco
Manuel de Melo, N.º 19, 1.º Dto, no B.º
Bento Jesus Caraça:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
sito na Rua Francisco Manuel de Melo,
número dezanove, primeiro direito, no
Bairro Bento Jesus Caraça, mediante a
renda mensal no valor de cento e sessenta e seis euros e dezanove cêntimos.
Proposta n.º 779/19 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua José Pedro
da Silva, n.º 16, 3.º Esq., no B.º do Bugio:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação T Dois, situada na Rua José Pedro
da Silva, número dezasseis, terceiro esquerdo, no Bairro Alto da Loba, mediante a renda mensal apoiada no valor de
cento e sessenta e dois euros e cinquenta e cinco cêntimos, a partir de um de
outubro de dois mil e dezanove.
Proposta n.º 780/19 – DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Vasco da
Gama Fernandes, N.º 5, 1.º Dto., no B.º
do Pombal:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Dois, situado na Rua Vasco da Gama
Fernandes, número cinco, primeiro direito, no Bairro do Pombal, mediante a
renda mensal no valor trinta e sete euros
e cinco cêntimos.
Proposta n.º 781/19 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Ferreira
Lapa, N.º 4, 2.º Dto, no B.º Páteo dos
Cavaleiros:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Dois, sito na Rua Ferreira Lapa, número quatro, segundo direito, no Bairro
Páteo dos Cavaleiros, mediante a fixação da renda mensal no valor de trinta
e nove euros e sessenta e sete cêntimos,
com entrada em vigor a um de outubro
de dois mil e dezanove.

Proposta n.º 782/19 -DGHM
Atribuição de fogo sito na Rua Dr. Oliveira Martins, N.º 40, Piso 1C, B.º Moinho
das Rolas:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
municipal T Três, sito na Rua Doutor
Oliveira Martins, número quarenta,
Piso um C, no Bairro Moinho das Rolas,
mediante a fixação da renda mensal no
valor de quarenta e seis euros e nove
cêntimos, calculada de acordo com os
rendimentos declarados pela requerente, com entrada em vigor em um de novembro de dois mil e dezanove.
Proposta n.º 783/19 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Sidónio
Pais, N.º 1, 1.º Esq.º, no B.º do Pombal:
Deliberado atribuir o fogo de tipologia T
Três, sito na Rua Sidónio Pais, número
um, primeiro esquerdo, no Bairro do
Pombal, ao agregado familiar constituído
por casal e três filhos menores., mediante a fixação da renda no valor de onze
euros e trinta e sete cêntimos.
Proposta n.º 784/19 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Dr. Vítor
Sá Machado, N.º 9, R/C Esq.º, no B.º Páteo dos Cavaleiros:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
de tipologia T Três, sito na Rua Doutor
Vítor Sá Machado, número nove, rés-do-chão esquerdo, no Bairro Páteo dos Cavaleiros, mediante a fixação da renda no
valor de duzentos e cinco euros e oitenta
e seis cêntimos.
Proposta n.º 785/19 - DGHM
Atribuição de fogo sito na Alameda Jorge
Álvares, N.º 7, 2.º Dt.º no B.º dos Navegadores:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Três, situado na Alameda Jorge Álvares, número sete, segundo direito, no
Bairro dos Navegadores, mediante a fixação da renda mensal em cento e setenta e quatro euros e oitenta e quatro
cêntimos.
Proposta n.º 786/19 - DP
Desafetação de parcela de terreno do
domínio público para o domínio privado
do Município de Oeiras, sita em Talaíde,
Porto Salvo:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
Proposta n.º 787/19 - DCP
Procedimento por concurso público,
com publicidade internacional, para
aquisição, por divisão em lotes, da prestação de serviços de corte mecânico de
ervas em passeios e beiradas no Concelho de Oeiras, na modalidade de fornecimento contínuo - Ratificação do ato de
aprovação de retificação das peças procedimentais e da prorrogação do prazo
para apresentação de propostas:
Deliberado aprovar a ratificação do ato
praticado pelo Senhor Presidente, de
aprovação da retificação das peças do
procedimento e consequente prorrogação do prazo fixado para apresentação
de propostas, referente ao procedimento
por concurso público, com publicidade
internacional, para aquisição, por divisão em lotes, da prestação de serviços de
corte mecânico de ervas em passeios e
beiradas no Concelho de Oeiras, na modalidade de fornecimento contínuo.

Proposta n.º 788/19 - DCP
Procedimento por concurso público,
com publicidade internacional, para
aquisição, por divisão em lotes, de vestuário profissional, na modalidade de
fornecimento contínuo - Ratificação do
ato de aprovação de retificação das peças
procedimentais e da prorrogação do prazo para apresentação de propostas:
Deliberado aprovar a ratificação de aprovação da retificação das peças do procedimento e consequente prorrogação
do prazo fixado para apresentação de
propostas, relativo ao procedimento por
concurso público, com publicidade internacional, para aquisição, por divisão
em lotes, de vestuário profissional, na
modalidade de fornecimento contínuo.
Proposta n.º 789/19 - DPOC
14ª alteração orçamental:
Deliberado aprovar a décima quarta alteração às Grandes Opções do Plano e ao
Orçamento da Despesa, no valor global
de setecentos e vinte e quatro mil setecentos e trinta e nove euros e noventa e
sete cêntimos.
Proposta n.º 790/19 - DCP
Procedimento por ajuste direto para
aquisição de serviços qualificados de
apoio técnico ao ERP-AIRC, em regime
de bolsa de dias - Decisão de contratar Aprovação da abertura de procedimento
e peças procedimentais:
Deliberado aprovar a adoção de um procedimento por ajuste direto ao abrigo de
critérios materiais para a aquisição de
serviços qualificados de apoio técnico ao
ERP-AIRC, em regime de bolsa de horas,
pelo preço base em cento e oitenta e um
mil setecentos e setenta e cinco euros,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO
DE 2019
ATA NÚMERO VINTE E SETE/DOIS
MIL E DEZANOVE
Proposta n.º 786/19 - DP
Desafetação de parcela de terreno do
domínio público para o domínio privado
do Município de Oeiras, sita em Talaíde,
Porto Salvo:
Deliberado aprovar a desafetação da parcela de terreno do domínio público para
o domínio privado do Município de Oeiras, sita em Talaíde, Porto Salvo, assim
como, a submissão à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 791/19 - DFP
Cedência de espaços em regime de comodato de espaços da Casa da Malta,
sita na Rua do Aqueduto/Rua Lagares
da Quinta, em Oeiras, à Nova Acrópole
Oeiras-Cascais:
Deliberado aprovar a cedência de espaços em regime de comodato de espaços
da Casa da Malta, sita na Rua do Aqueduto/Rua Lagares da Quinta, em Oeiras,
à Nova Acrópole Oeiras-Cascais.
Proposta n.º 792/19 - DPS
Pedido de transferência do FES - Fundo de Emergência Social, para o CCD Centro de Cultura e Desporto:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
quantia de quinze mil euros, ao Centro de
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Cultura e Desporto, a fim de possibilitar
a atribuição de subsequentes apoios no
âmbito do Fundo de Emergência Social.
Proposta n.º 793/19 - DCP
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 - Aprovação dos relatórios preliminar e final e
consequente adjudicação e aprovação da
minuta de contrato escrito:
Deliberado aprovar os relatórios preliminar e final e consequentemente a
adjudicação da 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.
Proposta n.º 794/19 - DOM - P.º
2019/25-DGEP
Adjudicação e aprovação da minuta de
contrato da empreitada “requalificação
da Av.ª Carolina Michaelis, em Linda-a-Velha - 2.º troço”:
Deliberado aprovar a adjudicação da empreitada de obra pública “Requalificação
da Avenida Carolina Michaelis, em Linda-a-Velha - Segundo troço”.
Proposta n.º 795/19 - GCAJ
Aquisição de prédio rustico, denominado
Terra da Estrangeira, sito em Porto Salvo:
Deliberado aprovar a aquisição do prédio
rústico, denominado Terra da Estrangeira, sito em Porto Salvo.
Proposta n.º 796/19 - GIT
Pedido de cedência gratuita de informação geográfica requerida pela empresa
Parques Tejo:
Deliberado aprovar a cedência gratuita
de informação geográfica requerida pela
empresa Parques Tejo.
Proposta n.º 797/19 - DTGE
“The Fluidity of Things” - Fixação do
preço dos bilhetes e definição da entidade para quem reverte a receita produzida
com a sua venda:
Deliberado aprovar a fixação do preço
dos bilhetes, nos seguintes termos:
- Plateia - sete euros e cinquenta cêntimos e que a receita produzida pela venda de bilhetes dos três espetáculos reverta na íntegra para o Município de Oeiras.
Proposta n.º 798/19 - DGHM
Atribuição de fogo sito na Rua Costa Pinto, n.º 128, 1.º B, no Centro Histórico de
Paço de Arcos:
Deliberado aprovar a atribuição em arrendamento da fração T Um, sita na Rua Costa
Pinto, número cento e vinte e oito, Fração
B, em Paço de Arcos, fixando-se uma renda mensal no valor de cento e vinte euros,
calculada de acordo com a metodologia do
Novo Regime do Arrendamento Urbano.
Proposta n.º 799/19 - DPOC
15.ª alteração às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento da despesa:
Deliberado aprovar a décima quinta alteração às Grandes Opções do Plano e ao
Orçamento da Despesa, no valor global
de três milhões quatrocentos e quarenta
e oito mil duzentos e cinquenta euros e
treze cêntimos.
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Proposta n.º 800/19 - DPGU
Toponímia para o alvará de loteamento
n.º 5/2007, na Freguesia de Porto Salvo:
Deliberado aprovar a atribuição das designações toponímicas para o alvará de
loteamento número cinco, de dois mil e
sete, em Porto Salvo:
Que ao arruamento com início na Avenida Santa Casa da Misericórdia de Oeiras
e fim sem saída anteriormente designado por Rua E e Rua I, seja atribuída a
seguinte designação:
- Rua Luís Tavares (Autarca-mil novecentos e sessenta e um - dois mil e quinze).
Que ao arruamento com início na Rua
Luís Tavares e fim na Rua Aires de Ornelas anteriormente designado por Rua
D, seja atribuída a seguinte designação:
- Rua Manuel Roldão (Autarca-mil novecentos e trinta e seis).
Que ao arruamento com início na Rua
Luís Tavares e fim e sem saída anteriormente designado por Rua C, Rua H e
Praceta B, seja atribuída a seguinte designação:
- Rua António Variações (Cantor e Compositor-mil novecentos e quarenta e quatro - mil novecentos e oitenta e quatro).
Que ao arruamento com início na Avenida Sérgio Vieira de Mello e Avenida
Santa Casa da Misericórdia de Oeiras e
fim na Rua do Casal do Deserto anteriormente designado por Rua A, seja atribuída a seguinte designação:
- Rua Salvador Costeira (Autarca - mil
novecentos e trinta e quatro).
Que ao arruamento com início na Rua
Salvador Costeira e fim sem saída anteriormente designado por Rua G e Praceta
A, seja atribuída a seguinte designação:
- Praceta Bernardo Sassetti (Compositor
e Pianista - mil novecentos e setenta dois mil e doze).
Que ao arruamento com início na Rua
Luís Tavares e fim na Rua do Casal do Deserto, anteriormente designado por Rua
B, seja atribuída a seguinte designação:
- Rua José Niza (Médico-Compositor-Político - mil novecentos e trinta e oito dois mil e onze).
Proposta n.º 801/19 - DDS
Tempo Jovem 2019 - Aditamento à Proposta de Deliberação n.º 77/2019, para
reforço de cabimento:
Deliberado aprovar o aditamento à proposta de deliberação número setenta e
sete/dois mil e dezanove, para reforço de
cabimento destinado ao programa Tempo Jovem dois mil e dezanove, no valor
de cento e três mil oitocentos e setenta
seis euros e cinquenta cêntimos.
Proposta n.º 802/19 - DDS
Atribuição de comparticipação financeira à “Custom Circus Associação Cultural”, para apoio à receção aos estudantes
universitários de Oeiras 2019/2020:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira à “Custom Circus Associação Cultural”, no valor de
trinta e um mil duzentos e cinquenta
euros, destinada a apoiar a realização da
receção do estudante de Oeiras, dois mil
e dezanove/dois mil e vinte.
Proposta n.º 803/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira
à Conferência Vicentina de São Romão
de Carnaxide, para apoio à manutenção
de atividades à Associação das Obras
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Assistências da Sociedade São Vicente
de Paulo:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
oitocentos euros, para apoio à manutenção de atividades à Associação das Obras
Assistências da Sociedade São Vicente
de Paulo.
Proposta n.º 804/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira a entidades parceiras para reforço de
verbas, no âmbito do Fundo de Emergência Social - aditamento:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira às entidades a
entidades parceiras para reforço de verbas, no âmbito do Fundo de Emergência
Social - aditamento.
Proposta n.º 805/19 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Alameda Diogo
de Teive, N.º 6 A, B.º dos Navegadores:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Um, sito na Alameda Diogo de Teive,
número seis A, no Bairro dos Navegadores, mediante a fixação da renda mensal
no valor de quarenta e quatro euros e
oito cêntimos, com entrada em vigor a
um de dezembro de dois mil e dezanove.
Proposta n.º 806/19 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Azeredo
Perdigão, N.º 1, 1.º Esq.º, B.º do Pombal:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
de tipologia T Um, sito na Rua Azeredo Perdigão, número um, primeiro esquerdo, no Bairro do Pombal, a fixação
da renda, em regime de arrendamento
apoiado no valor de dezassete euros e
quarenta e um cêntimos.
Proposta n.º 807/19 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Sousa Tavares, N.º 7, 1.º Dto, B.º do Pombal:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Dois, sito na Rua Sousa Tavares, número sete, primeiro direito, no Bairro
do Pombal, mediante a fixação da renda
mensal no valor de oito euros e setenta
e dois cêntimos, com entrada em vigor a
um de dezembro de dois mil e dezanove.
Proposta n.º 808/19 - DGHM
Atribuição de fogo sito na Rua António
Gomes Leal, N.º 13, 3.º Esq.º, B.º S.
Marçal, em Carnaxide:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Dois, sito na Rua António Gomes Leal,
número treze, terceiro esquerdo, no Bairro de São Marçal, mediante a fixação da
renda no valor de noventa e quatro euros
e onze cêntimos, aplicável ao mês seguinte à entrega das chaves do fogo.
Proposta n.º 809/19 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua António
Macedo, N.º 3, 1.º Esq.º, B.º do Pombal:
Deliberado aprovar a elaboração de novo
contrato de arrendamento apoiado, referente ao fogo sito na Rua António Macedo, número três, primeiro esquerdo, no
Bairro do Pombal, mediante a fixação da
renda mensal no valor de setenta euros
e setenta e sete cêntimos, a partir do dia
um de novembro de dois mil e dezanove.
Proposta n.º 810/19 - DGHM
Atribuição condicional de fogo sito na
Rua Alberto Osório de Castro, N.º 5, R/C
D, B.º São Marçal, em Carnaxide:

Deliberado aprovar a atribuição condicional da habitação T Três, situada na
Rua Alberto Osório de Castro, número
cinco, rés-do-chão D, Bairro São Marçal, até à existência de fogo de tipologia
adequada, mediante a renda no valor de
trezentos e sete euros e sete cêntimos.
Proposta n.º 811/19 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Dr. Vítor
Sá Machado, N.º 3, 1.º Dto., no B.º Páteo
dos Cavaleiros:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
de tipologia T Três, sito na Rua Doutor
Vítor Sá Machado, número três, primeiro direito, Bairro Páteo dos Cavaleiros,
mediante a fixação da renda no valor de
trinta e nove euros e quarenta e oito cêntimos, com início a um de novembro de
dois mil e dezanove.
Proposta n.º 812/19 - DGHM
Atribuição de fogo sito na Rua Fernando
Almeida, N.º 14, R/C B, no B.º Alto dos
Barronhos:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Três, sito na Rua Fernando Almeida,
número catorze, rés-do-chão B, no Bairro
Alto dos Barronhos, mediante a fixação da
renda mensal no valor de vinte e três euros e vinte e oito cêntimos, a partir do dia
um de novembro de dois mil e dezanove.
Proposta n.º 813/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira às entidades de âmbito social e saúde,
para apoio à manutenção de atividades
- Aditamento:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira às entidades de
âmbito social e saúde, para apoio à manutenção de atividades, no montante
global de quarenta e três mil e novecentos euros.
Proposta n.º 814/19 - 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 adjudicação e aprovação
das minutas de contrato:
Deliberado aprovar a ratificação do ato
de adjudicação e aprovação das minutas
de contrato, respeitante ao 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.
Proposta n.º 815/19 - GCAJ
Aprovação do projeto do “Regulamento
do Banco Local de Voluntariado de Oeiras” e submissão a consulta pública:
Deliberado aprovar o projeto de “Regulamento do Banco Local de Voluntariado
de Oeiras”.
Proposta n.º 816/19 - DPU
Alteração da licença de operação de loteamento ao alvará n.º 3/86, sito na Rua
Barbosa du Bocage - Moinho, em Queijas:
Deliberado aprovar a alteração da licença de operação de loteamento com
o alvará número três, de oitenta e seis,
relativa ao lote denominado por Moinho,
localizado na Rua Barbosa du Bocage, na
Freguesia de Queijas.

Proposta n.º 817/19 - GAF
Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 97/15, Junta de Freguesia da União das Freguesias
de Oeiras, S. Julião da Barra, Paço de
Arcos e Caxias, relatório do 4.º bimestre
de 2019:
Deliberado aprovar a transferência de
oitenta e oito mil quinhentos e vinte e
nove euros e dez 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 quarto 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 818/19 - GAF
Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 101/15,
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas, relatório do
4.º bimestre de 2019:
Deliberado aprovar a transferência de
quarenta e sete mil trezentos e um euros e noventa 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
quarto bimestre de dois mil e dezanove,
no âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências número cento e cento e um, de dois mil e
quinze, assinado entre a C.M.O. e aquela
Autarquia.
Proposta n.º 819/19 - GAF
Transferência de verba relativa ao acordo de execução n.º 102/15, Junta de
Freguesia da União das Freguesias de
Carnaxide e Queijas, relatório do 4.º bimestre de 2019:
Deliberado aprovar a transferência de
setecentos e quarenta e nove euros e
quarenta e três 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
quarto 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 820/19 - GAF
Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo nº 103/15, Junta de Freguesia da União das Freguesias
de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo, relatório do 4.º bimestre de
2019:
Deliberado aprovar a transferência de
sete mil duzentos e cinco euros e trinta e
três 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 quarto 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.

Deliberações e Regulamentos
EDITAL N.º /19
ISALTINO AFONSO MORAIS, LICENCIADO EM DIREITO, PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
FAZ PÚBLICO que esta Câmara, em reunião realizada em 19 de novembro de 2019, deliberou, em conformidade com a alínea e) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12
de Setembro, aprovar a deliberação tomada pelo Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora, em
reunião de 28 de outubro de 2019, que procedeu à Alteração dos Preços dos Serviços
domiciliários complementares para o ano de 2020, conforme se descriminam:

N.º

Pr. s/ IVA

1

Informação sobre sistema público
de água em plantas de localização

2

Informação Prévia/ consulta viabilidade

2.1

Obras de Edifícios

2.2

Loteamentos ou operações urbanísticas de im- 145,53€
pacte semelhante a operações de loteamento
ou classificadas em regulamento municipal
como suscetíveis de produzir efeitos semelhantes a operações de loteamento

16,26€

73,17€

IVA 23%
3,74€

Pr. c/ IVA

90,00€

33,47€

179,00€

3

Análises de Projetos de Especialidade de
Redes Prediais para utilização Habitacional

3.1

Moradia ou Fogo

73,17€

16,83€

90,00€

3.2

Edifício Habitação até 8 fogos (a)

145,53€

33,47€

179,00€

3.3

Loteamentos ou operações urbanísticas de impacte semelhante a operações de loteamento
ou classificadas em regulamento municipal
como suscetíveis de produzir efeitos semelhantes a operações de loteamento

3.3.1

Até 5000 m2

73,17€

16,83€

90,00€

3.3.2

>5.000 m2 e <=20.000 m2

145,53€

33,47€

179,00€

3.3.3

>20.000 m2

291,06€

66,94€

358,00€

4

Análises de Projetos de Especialidade de
redes prediais para utilização comercial/
industrial/ serviços

IVA 23%

Pr. c/ IVA

Até 5000 m2

Sujeito a orçamento
Orçamento
Orçamento

5.2.4.2

>5.000 m2 e <=20.000 m2

Sujeito a orçamento
Orçamento
Orçamento

5.2.4.3

>20.000 m2

Sujeito a orçamento
Orçamento
Orçamento

5.3

Vistoria a projetos simplificados (b) (c) – tarifa fixa 52,03€

6

Execução Ramais de Ligação

6.1

Execução de ramais de ligação ao sistema de 260,98€
abastecimento público de água com extensão
superior a 20 metros (valor por metro linear a
partir dos 20 metros)

7

Substituição Ramal existente a pedido
do cliente

7.1

Substituição Ramal de abastecimento de água 260,98€
público existente a pedido do cliente (valor por
metro linear)

8

Suspensões e Reinício

8.1

Suspensão e reinício ao serviço por
incumprimento do utilizador

8.1.1

Fecho simples e reabertura

8.1.2

Fecho com bloqueador e reabertura

8.1.3

Fecho com corte de ramal e reabertura

8.2

Suspensão e reinício da ligação ao serviço a 21,14€
pedido do utilizador (inclui a verificação do
trabalho efetuado)

8.3

Suspensão e reinício do serviço por falta de 21,14€
acessibilidade ao contador

9

Leitura

9.1

Leitura extraordinária a pedido do utilizador

9.2

Verificação extraordinária do contador a pedi- 104,07€
do do utilizador (valor a ser cobrado quando
ficar comprovado que o contador não apresenta erros de medição positivos “para mais”
maiores que os limites legalmente permitidos

9.3

Ensaio do contador em serviço a pedido do uti- 42,28€
lizador (valor a ser cobrado quando ficar comprovado que o contador não apresenta erros de
medição positivos “para mais” maiores que os
limites legalmente permitidos

20,00€

16,83€

Pr. s/ IVA

5.2.4.1

I. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA
N.º

7

11,97€

64,00€

60,02€

321,00€

60,02€

321,00€

56,91€

13,09€

70,00€

81,30€

18,70€

100,00€

162,60€

37,40€

200,00€

4,86€

26,00€

4,86€

26,00€

3,74€

20,00€

23,93€

128,00€

9,72€

52,00€

16,26€

4.1

Até 100 m2

73,17€

16,83€

90,00€

4.2

>100 m2 e <= 500m2

145,53€

33,47€

179,00€

4.3

>500 m2

291,06€

66,94€

358,00€

10

Outros

52,03€

11,97€

64,00€

10.1

Reparação/vedação de torneira de segurança 16,26€
ou distribuição

3,74€

20,00€

10.2

Substituição de torneira olho de boi (inclui fe- 55,28€
cho e abertura de abastecimento de água ao
edifício) (d)

12,72€

68,00€

10.3

Substituição de torneira até 25 mm na caixa 21,95€
do contador (d)

5,05€

27,00€

10.4

Substituição de acessórios e tubagens até 25 118,70€
mm na caixa do contador (d)

27,30€

146,00€

10.5

Orçamento
Substituição de acessórios e tubagens > 25 Orçamento
Sujeito a orçamento
mm na caixa do contador (d)

10.6

Retirada e colocação de contador de água até 42,28€
25mm na caixa do contador (inclui fecho,
abertura de água e selagem) (d)

9,72€

52,00€

10.7

Substituição selo danificado por motivo alheio 84,55€
à entidade gestora

19,45€

104,00€

4.4

Análise de projetos simplificados
(b) (c) – tarifa fixa

5

Vistorias a solicitação do Utente
ou de Terceiro

5.1

Com contador

95,93€

22,07€

118,00€

5.1.1

Moradia ou Fogo

95,93€

22,07€

118,00€

5.1.2

Edifício Habitação até 8 Fogos (a)

5.1.3

Edifícios destinados a utilização comercial/
industrial/ serviços

5.1.3.1

Até 100 m2

95,93€

22,07€

118,00€

5.1.3.2

>100 m2 e <= 500m2

191,87€

44,13€

236,00€

5.1.3.3

>500 m

378,05€

86,95€

465,00€

5.1.4

Loteamentos ou operações urbanísticas de impacte semelhante a operações de loteamento
ou classificadas em regulamento municipal
como suscetíveis de produzir efeitos semelhantes a operações de loteamento

5.1.4.1

Até 5000 m2

95,93€

22,07€

118,00€

5.1.4.2

>5.000 m2 e <=20.000 m2

191,87€

44,13€

236,00€

5.1.4.3

>20.000 m

378,05€

86,95€

465,00€

5.2

Sem contador

5.2.1

Moradia ou Fogo

Sujeito a orçamento

5.2.2

Edifício Habitação até 8 fogos (a)

Sujeito a orçamento

5.2.3

Edifícios destinados a utilização comercial/ industrial/ serviços

5.2.3.1

Até 100 m2

Sujeito a orçamento

5.2.3.2

>100 m2 e <= 500m2

Sujeito a orçamento

5.2.3.3

>500 m2

Sujeito a orçamento

5.2.4

Loteamentos ou operações urbanísticas de impacte semelhante a operações de loteamento
ou classificadas em regulamento municipal
como suscetíveis de produzir efeitos semelhantes a operações de loteamento

2

2
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II. PREÇOS SERVIÇOS DE RECOLHA DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS
N.º

Pr. s/ IVA

1

Informação sobre sistema público de re- 16,26€
colha de águas residuais e pluviais em
plantas de localização

2

Informação Prévia/consulta viabilidade

2.1

Obras de Edifícios

2.2

Loteamentos ou operações urbanísticas de im- 145,53€
pacte semelhante a operações de loteamento
ou classificadas em regulamento municipal
como suscetíveis de produzir efeitos semelhantes a operações de loteamento

3

73,17€

IVA 23%
3,74€

20,00€

16,83€

90,00€

33,47€

179,00€

3.1

Moradia ou Fogo

73,17€

16,83€

90,00€

3.2

Edifício Habitação até 8 fogos (a)

145,53€

33,47€

179,00€

3.3

Loteamentos ou operações urbanísticas de impacte semelhante a operações de loteamento
ou classificadas em regulamento municipal
como suscetíveis de produzir efeitos semelhantes a operações de loteamento
Até 5000 m2

73,17€

16,83€

90,00€

3.3.2

>5.000 m2 e <=20.000 m2

145,53€

33,47€

179,00€

3.3.3

>20.000 m

291,06€

66,94€

358,00€

4

Análises de Projetos de Especialidade de
redes prediais para utilização comercial/
industrial/ serviços

4.1

Até 100 m2

73,17€

16,83€

90,00€

4.2

>100 m2 e <= 500m2

145,53€

33,47€

179,00€

4.3

>500 m

291,06€

66,94€

358,00€

4.4

Análise de projetos simplificados (b) (c) – ta- 52,03€
rifa fixa

11,97€

64,00€

5

Vistorias a solicitação do Utente
ou de Terceiro

5.1.

Moradia ou Fogo

95,93€

22,07€

118,00€

5.2.

Edifício Habitação até 8 fogos (a)

95,93€

22,07€

118,00€

5.3

Edifícios destinados a utilização comercial/ industrial/ serviços

5.3.1

Até 100 m2

95,93€

22,07€

118,00€

5.3.2

>100 m2 e <= 500m2

191,87€

44,13€

236,00€

5.3.3

>500 m2

378,05€

86,95€

465,00€

5.4

Loteamentos ou operações urbanísticas de impacte semelhante a operações de loteamento
ou classificadas em regulamento municipal
como suscetíveis de produzir efeitos semelhantes a operações de loteamento

5.4.1

Até 5000 m2

95,93€

22,07€

118,00€

5.4.2

>5.000 m2 e <=20.000 m2

191,87€

44,13€

236,00€

5.4.3

>20.000 m

378,05€

86,95€

465,00€

5.5

Vistoria a projetos simplificados (b) (c) - tarifa fixa 52,03€

11,97€

64,00€

6

Execução Ramais de Ligação

6.1

Execução de ramais de ligação ao sistema de 362,60€
abastecimento público de água com extensão
superior a 20 metros (valor por metro linear a
partir dos 20 metros)

83,40€

446,00€

7

Substituição Ramal existente a pedido
do cliente

7.1

Substituição Ramal existente a pedido
do cliente (valor por metro linear)

362,60€

83,40€

446,00€

8

Autorização de ligação do Utente
às redes de drenagem municipais

8.1

Autorização

145,53€

33,47€

179,00€
90,00€
179,00€

2

8.2

Renovação da autorização (ciclos de renovação) 73,17€

16,83€

9

Limpeza, transporte e destino final de lamas 145,53€
provenientes de fossas séticas, recolhidas através
meios móveis (Capacidade máx. de 6 m3) (e)

33,47€

Oeiras Atual · Suplemento

1

Pr. s/ IVA

IVA 23%

Pr. c/ IVA

Laboratório de Contadores e Laboratório
de Análises

1.1

Ensaios Laboratoriais de contadores
para outras entidades gestoras (por unidade)

8,94€

1.2

Avaliação da qualidade da água, a pedido
do utilizador (f)

Sujeito a
orçamento

2

Fotocópias

2.1

Copia A4 (preto e branco)

0,57€

0,13€

0,70€

2.2

Cópia A4 (Cor)

0,81€

0,19€

1,00€

2.3

Cópia A3 (preto e branco)

0,73€

0,17€

0,90€

2.4

Cópia A3 (Cor)

0,98€

0,22€

1,20€

3

Certidões

3.1

Por cada folha A4 (preto e branco)

1,63€

0,37€

2,00€

3.2

Por cada folha A4 (Cor)

2,03€

0,47€

2,50€

3.3

Por cada folha A3 (preto e branco)

1,95€

0,45€

2,40€

2,36€

0,54€

2,90€

3.4

3.3.1

2

N.º

Pr. c/ IVA

Análises de Projetos de Especialidade de
Redes Prediais para utilização Habitacional

2

II. PREÇOS SERVIÇOS DE RECOLHA DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS

Por cada folha A3 (Cor)

2,06€

11,00€
Sujeito a
orçamento

(a) P
 or cada fogo a mais a importância de 13,01€+IVA à taxa legal em vigor; Por fogo
entende-se o imóvel sujeito a medição de consumo.
(b) P
 ara efeito da aplicação do presente tarifário consideram-se projetos simplificados
os que tenham por objeto pequenas alterações dos projetos inicialmente aprovados
ou que decorram da necessidade de medidas de reposição de legalidade, impostas
no decorrer do incumprimento de normas e condicionantes legais ou regulamentares.
(c) Para efeito da aplicação do presente tarifário consideram-se pequenas alterações as
efetuadas a um número de dispositivos igual ou menor a 10% do número total de
dispositivos previstos no projeto inicial.
(d) Estes trabalhos apenas contemplam serviços de canalização necessários e imprescindíveis à instalação do contador, estando excluídos todos os trabalhos de construção civil que são da exclusiva responsabilidade dos proprietários do imóvel.
(e) Quem não tem ligação à rede de esgotos e pagar tarifas associadas ao saneamento
tem direito a duas limpezas de fossa por ano.
(f) V
 alor cobrado de acordo com o preçário de análises em vigor.

Aos valores acima indicados acrescerá o IVA à taxa legal em vigor.
MAIS SE FAZ PÚBLICO que, o presente edital entrará em vigor 15 dias após a sua
publicação no Boletim Municipal, sendo ainda publicado no sítio da Internet dos SIMAS de Oeiras e Amadora e das respetivas câmaras municipais, bem como nos jornais
regionais editados ou distribuídos na área territorial das respetivas autarquias.
Na data da entrada em vigor do presente Edital, fica revogada a Deliberação da Câmara
Municipal de Oeiras n.º 323/2017, aprovada em 31 de maio de 2017 e publicitada pelo
Edital da Câmara Municipal de Oeiras n.º 167/2017, de 27 de junho de 2017, na Separata dos Boletins Municipais dos Municípios de Oeiras e Amadora (julho de 2017).
E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos
lugares públicos habituais.
Oeiras, 2019
O Presidente, Isaltino Afonso Morais
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AMBIENTE

Nova passagem pedonal
superior no Parque
dos Poetas

INVESTIMENTO
300.400 €

BENEFICIAÇÃO
DO PARQUE
DAS PERDIZES

Vários percursos pedonais no
Parque das Perdizes, em Paço
de Arcos, estavam, até aqui,
revestidos com rodelas de
troncos de árvores, resultantes de aproveitamentos de
podas efetuadas no concelho.
Entendeu-se ser pertinente a
sua substituição por uma solução mais duradoura e segura. Nesse sentido, optou-se
pela utilização de grelhas de
enrelvamento em PVC preenchidas com gravilha.

OEIRAS
TEM VIDA

O Município pretende fazer do Parque dos Poetas
um espaço uno, que seja possível percorrer sem
necessidade de atravessamento de vias. O incómodo (e perigo) dos dois arruamentos que o dividem
está prestes a ser ultrapassado com um percurso
aéreo conseguido com recurso a duas passagens
pedonais e cicláveis.
A primeira dessas passagens (sul) já se encontra
concluída. Trata-se da passagem pedonal superior que permite a ligação entre a parte norte da
Alameda dos Poetas e a parte sul, atravessando por
cima da Rua Carlos Vieira Ramos.

Dada a dimensão das peças, o transporte e colocação do tabuleiro implicou uma operação com
preparação complexa que exigiu a colaboração de
diversas entidades, nomeadamente a Polícia, os
serviços municipais e o empreiteiro.
Relativamente à passagem pedonal norte (Rua S.
Salvador da Bahia), para ligação da primeira à segunda fase do Parque, encontra-se em lançamento
de concurso público de empreitada, estando a instalação prevista para o final do primeiro semestre
de 2020. •

Semana Europeia de Prevenção
de Resíduos
No âmbito do Programa de Educação Ambiental Escolar
2019/20 e da comemoração da Semana Europeia de
Prevenção de Resíduos realizaram-se, em novembro, três
dias de atividades pedagógicas sobre boas práticas para
correta deposição seletiva de resíduos, redução da sua
produção através do consumo sustentável e promoção da
cidadania ativa. Participaram 500 alunos do 1º ciclo de
escolas de Porto Salvo, Algés e Carnaxide.
Decorreram, ainda, quatro sessões com demonstração do
processo de valorização e reciclagem de resíduos de plástico
ao vivo nas quais participaram 100 alunos das escolas secundárias Quinta do Marquês e Conde de Oeiras. •

No âmbito das atividades de
promoção do conhecimento
e preservação da biodiversidade local, decorreu em
novembro a segunda edição
do BioBlitz Oeiras tem Vida,
na Ex-Estação Agronómica
Nacional. Ao longo do dia estiveram no local cerca de 50
participantes. Com a colaboração de diversos cientistas e
especialistas convidados pela
Biodiversity4All, foi possível
identificar mais de uma centena de espécies e observar
um tentilhão-montês (Fringilla montifringilla), uma ave
invernante rara no nosso país.

PROJETO
BAIRRO FELIZ

No âmbito do projeto Bairro
Feliz realizaram-se, durante
o ano de 2019, diversas ações
no âmbito da sensibilização
ambiental. Bairro dos Navegadores, Páteo dos Cavaleiros, São Marçal e bairros de
Carnaxide foram palco de
sessões de teatro pedagógico, campanhas de limpeza de
recinto escolar, sessões informativas abertas à população
e workshops, entre outras.
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AMBIENTE
Preservação da floresta
O Parque do Jamor serviu de cenário à realização do último encontro regional no âmbito do projeto Está Tudo Conectado que visa sensibilizar a comunidade para a preservação da floresta. As atividades
incluíram a realização de um peddy paper, construção e colocação
de caixas ninho, hotel para insetos e comedouros para aves, alertando para a importância da biodiversidade em meio urbano. •

Oeiras mais verde
A entrada do concelho, na Estrada Marginal junto do Forte de S.
Julião da Barra, está agora assinalada de forma emblemática com
a plantação de árvores de grande porte. No prolongamento deste
objetivo foi requalificado o canteiro do lado da Praia da Torre, em
redor da passagem subterrânea. A solução que visou beneficiar
esteticamente o canteiro foi concretizada com recurso a formas
curvilíneas alternando tonalidades e texturas, entre materiais
inertes e material vegetal. •

Substituição de equipamento
Tendo como objetivo a melhoria dos processos de recolha de resíduos urbanos no concelho, a Câmara Municipal de Oeiras procedeu, durante o mês de novembro, à substituição do equipamento
de deposição enterrado implantado na Rua de Ceuta, em Linda-a-Velha.
Esta substituição foi motivada pela avaria do equipamento ali instalado tendo a oportunidade sido aproveitada para instalação de
um novo modelo. Trata-se de um equipamento de grande capacidade com abertura que facilita a entrada de resíduos. •

Higienização de pavimentos
No âmbito da manutenção do espaço público, as equipas de limpeza urbana municipais procedem regularmente à higienização/
lavagem de pavimentos com recurso a máquina de pressão.
Recentemente os locais intervencionados foram o túnel da Rua
Policarpo Anjos, na Cruz Quebrada, o túnel de Algés e a Rua Major Afonso Palla, também em Algés, onde se procedeu à lavagem
das estátuas. A higienização dos túneis foi realizada durante o
período noturno. •

Plantadas 163 novas árvores
As árvores contribuem todos os dias com um extraordinário número de benefícios ambientais e sociais. Durante o outono foram
plantadas cerca de 163 novas árvores em diversos locais do concelho: Jardins do Palácio Marquês de Pombal, Parque Anjos, em
Algés, Quinta Real de Caxias, Aterro de Vila Fria, Estrada Marginal e Estrada Nacional 249-3, em Porto-Salvo. •

Oeiras Atual

Manutenção do património
arbóreo
No âmbito da manutenção do património arbóreo, as equipas de
jardineiros do município realizam periodicamente a poda das árvores do concelho, de forma a garantir o seu equilíbrio e desenvolvimento em meio urbano. Desde setembro foram podadas cerca de 1500 árvores, por todo o concelho. Os locais mais relevantes
onde se realizaram estas podas foram: Avenida dos Bombeiros
Voluntários de Algés, Avenida Infante Dom Henrique (Tercena/
Barcarena), Avenida Embaixador Augusto de Castro (Oeiras),
Estrada Nacional 249-3, em Porto-Salvo, Avenida de Portugal,
Carnaxide. •

Desmatações
e limpezas diversas
No mês de novembro, as equipas de limpeza urbana da Câmara Municipal de Oeiras, para além das atividades programadas,
procederam a limpezas diversas de entulhos e outros resíduos de
deposições indevidas em vários locais do concelho.
Assim, foram intervencionadas a envolvente do edifício da Segurança
Social de Paço de Arcos, a zona entre a Quinta da Fonte e o Parque
das Perdizes, a envolvente do Centro de Congressos, em Paço de
Arcos, todo o Bairro dos Navegadores e terrenos de propriedade
municipal, em Carnaxide.

Reforço da manutenção
da higiene urbana
As equipas municipais de limpeza urbana procederam, no mês
de novembro, ao reforço da manutenção do espaço público em
matéria de limpeza e varredura de folhas caídas na via.
Estas ações tiveram como objetivos principais a promoção da
segurança dos transeuntes, e simultaneamente, a prevenção de
cheias em caso de intempéries.
Intervencionou-se, neste âmbito, a Estrada Militar, com uma
equipa de seis funcionários; procedeu-se à desobstrução de valeta
na Estrada de Queluz, com uma equipa de quatro trabalhadores;
e procedeu-se à varredura, à aspiração e à desobstrução de sumidouros na Rua da Fundição de Oeiras e no bairro da Medrosa,
com uma equipa de três funcionários. Estas ações permitiram
eliminar a obstrução originada pela queda de folhas de árvores e
detritos vegetais, que, juntamente com outros resíduos contribuem
para situações de entupimento dos canais de escoamento, controlando-se situações de eventuais cheias. •
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APOIO SOCIAL
OEIRAS
ASSINALOU
DIA MUNDIAL
DA SIDA

Os ministros da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e da Administração Interna, Eduardo Cabrita,
com Isaltino Morais

Sensibilização para o risco
sísmico
A Autoridade Nacional de Proteção Civil, com o apoio da Câmara Municipal
de Oeiras e da Direção-Geral da Educação, promoveu A Terra Treme - Exercício Público de Sensibilização para o
Risco Sísmico, de âmbito nacional, na
Escola Secundária Sebastião e Silva,
em Oeiras, no dia 15 de novembro.
O objetivo deste exercício é capacitar
os cidadãos para a ação em caso de
sismo. Para tal, é imperioso que sejam conhecidas por todos as medidas
preventivas e os comportamentos de
autoproteção a adotar antes, durante e depois de um sismo, a começar
pelos três gestos que salvam: baixar,
proteger e aguardar. •

Dia Internacional
da Pessoa
com Deficiência

O Município de Oeiras associou-se à comemoração do
Dia Mundial da Sida (1 de
dezembro) promovida pela
Direção-Geral da Saúde, através do Programa Nacional
para a Infeção VIH e SIDA,
este ano sob o tema As Comunidades fazem a diferença, iluminando de vermelho
o edifício dos Paços do Concelho, na noite de 30 de novembro para 1 de dezembro.
Recorde-se que Oeiras é cidade signatária da Declaração
de Paris – Cidade na via rápida para acabar com o VIH.

FÉRIAS
EM SAÚDE

Em Oeiras, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de dezembro) foi assinalado com a realização de diversas atividades tendo por objetivo dar
a conhecer o trabalho desenvolvido pelas entidades
locais que trabalham nesta área e que integram o
Grupo de Trabalho da Deficiência e Incapacidade:
ARIA, Casa Betânia, Centro Nuno Belmar da Costa,
EMDIIP, Equipa Local De Intervenção Precoce e o
Município de Oeiras. •

Entre os dias 2 e 7 de dezembro, 28 idosos de Oeiras tiveram oportunidade de ficar
alojados num hotel de quatro
estrelas – o Solplay, em Linda-a-Velha – e participar em
sessões de informação/esclarecimento na área da saúde,
visitas, passeios e sessões de
atividade física adaptada.
Tratou-se da 33ª edição do
programa Férias em Saúde,
organizado mediante uma
parceria estabelecida entre
o Município de Oeiras e o
Agrupamento de Centros de
Saúde de Lisboa Ocidental e
Oeiras (ACES de LOO).
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COOPERAÇÃO

Visita
do presidente
da Beira
Moçambique

O Presidente do Conselho Municipal da Beira,
Daviz Simango, visitou Oeiras no passado mês de
novembro, oportunidade na qual foi assinado um
acordo de cooperação entre o Município e aquela
cidade de Moçambique. •

Aniversário
dos bombeiros
de Oeiras
O Município de Oeiras associou-se à celebração dos 128 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Oeiras. A sessão solene comemorativa decorreu no passado dia 1 de dezembro. •

JANTAR
DE NATAL

A pensar nas pessoas mais
velhas e sós, a Unidade Residencial Madre Maria Clara
envolveu no passado dia 9
de dezembro num jantar de
Natal as 60 pessoas que ali
residem. Foi promovida a
partilha de sonhos e sorrisos, como que embrulhados
num papel brilhante. Saíram
fortalecidos os laços e a entreajuda em presença do espírito solidário desta época
natalícia.

CABAZES
DE NATAL

Visita
de Inhambane
Moçambique

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, recebeu no final do mês de novembro
uma delegação de Inhambane, em Moçambique, cidade geminada com Oeiras. •

Oeiras Atual

Oeiras
comemorou
aniversário
do Armistício
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, participou na cerimónia comemorativa do 101.º aniversário do
Armistício da Primeira Grande Guerra e
de homenagem aos militares falecidos ao
serviço de Portugal, que teve lugar no dia
12 de novembro junto ao Monumento aos
Combatentes da Grande Guerra. •

Para que as luzes do Natal se
iluminem, encantem e tragam um colorido especial a
realidades que durante o ano
sentiram falta delas, a Câmara Municipal de Oeiras voltou
a promover, no dia 19 de dezembro, a entrega de cabazes
de Natal às famílias mais carenciadas residentes no parque habitacional municipal.
Foram, assim, distribuídos
3260 cabazes de Natal, em
sete locais de distribuição.

FESTAS
DE SANTA
CATARINA

Realizaram-se em novembro as tradicionais Festas de
Santa Catarina de Outurela,
festividades abertas ao público, constituídas por uma
componente religiosa, com
eucaristia solene e procissão,
e por momentos lúdicos.
As Festas de Santa Catarina
realizaram-se pelo 34.º ano,
fruto de organização conjunta da Paróquia de Nossa
Senhora da Conceição de
Outurela e da Associação de
Solidariedade Social Assomada.
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EMPRESAS

Visita ao ITQB

Visita à LeasePlan

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, o vice-presidente, Francisco Gonçalves, e o vereador com o pelouro da Educação, Pedro
Patacho, realizaram, no início de novembro, uma visita ao Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa, instituição sedeada em Oeiras que se dedica à investigação e formação avançada em prol
da saúde humana e do ambiente. •

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais,
visitou no passado dia 14 de novembro a empresa, líder nacional no renting, sedeada no Taguspark. Fundada em 1993, a
LeasePlan Portugal disponibiliza soluções de renting de veículos para empresas e particulares e gestão de frotas. •

Comemoração
dos 100 anos da Teoria
da Relatividade
Cem anos depois da primeira confirmação da Teoria da Relatividade Geral de Einstein, a programação das celebrações
do centenário das observações do Eclipse solar total de 1919
Eddington na Sundy culminou com um evento realizado no
Museu da Pólvora Negra, em Oeiras.
Oeiras, enquanto financiador maioritário na aquisição de um
planetário que ficará no Espaço Ciência e História Sundy, na
Ilha do Príncipe, foi município anfitrião do encerramento de
um ciclo de iniciativas da programação ‘Eddington@Sundy:
100 anos depois’, evento enquadrado na Semana da Ciência e
Tecnologia 2019. •

Oeiras Internet Challenge
Decorreu no passado dia 9 de novembro a final da edição deste ano do Oeiras
Internet Challenge. Defrontaram-se, naquele dia, os 110 alunos participantes que se destacaram nas primeiras eliminatórias realizadas nas 13 escolas
participantes, tendo sido apuradas as quatro equipas vencedoras.
A apresentar o evento esteve Cláudia Semedo. •

Semana Europeia das Regiões e Cidades
O Município de Oeiras esteve representado na Semana Europeia das
Regiões e Cidades 2019, que decorreu entre os dias 7 a 10 de outubro
de 2019 em Bruxelas, sob o mote ‘Regiões e Cidades: Pilares do Futuro
da União Europeia’. A Semana Europeia das Regiões e dos Municípios

é um evento anual, durante o qual funcionários das administrações
das regiões e dos municípios, bem como peritos e representantes do
mundo académico, podem trocar boas práticas e conhecimentos sobre o desenvolvimento regional e urbano. •
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EDUCAÇÃO

Oeiras, Cidade Educadora

Lema. “Escutar a Cidade para a transformar”

Oeiras adotou a Carta das Cidades Educadoras e é membro da Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE), desde novembro de
2018. A admissão de Oeiras foi ratificada pela Assembleia Geral realizada
em Rennes, a 21 de março de 2019.
Integrada na AICE, encontra-se a Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE). Criada em 2005, a RTPCE materializa um
conjunto de relações e troca de experiências entre os municípios membros da AICE. Iniciada com 17 membros, a Rede conta atualmente com
67 municípios, constituindo uma estrutura fundamental na dinamização da construção de cidades mais educadoras para um mundo melhor.
Decorridos mais de 25 anos, a Assembleia Geral da Associação Internacional das Cidades Educadoras acordou fixar esta data como o Dia Internacional da Cidade Educadora, para criar consciência, à escala mundial,
da importância da educação como motor de mudança e juntar novos
aliados a favor deste modelo de cidade.
Partindo do lema “Escutar a Cidade para a transformar”, as cidades organizam eventos ou atividades por forma a dar visibilidade a este compromisso.
Oeiras faz parte das cidades Educadoras e, por isso mesmo, na semana
de 25 a 30 de novembro, o Município convidou os munícipes a sentarem-se num sofá colocado em plena rua e aí manifestarem a sua opinião
sobre o que é a cidade é para si. Este sofá ‘viajou’ pelas cinco freguesias
do concelho e deu voz aos transeuntes.
No dia 30 de novembro, o Dia Internacional das Cidades Educadoras,
içou-se a bandeira das Cidades Educadoras no edifício dos Paços do
Concelho, em Oeiras, momento que contou com uma atuação do Coro
de São Bruno, que interpretou o Hino das Cidades Educadoras. •

Melhores alunos
distinguidos
Os oito melhores alunos finalistas do ensino secundário do concelho de
Oeiras foram distinguidos publicamente com a oferta de um computador
portátil.
Estes alunos foram recebidos pelo presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, Isaltino Morais. Para além de confirmar a excelência do desempenho destes alunos, a distinção também serve de exemplo e referência
para os restantes alunos da comunidade. •
CLASSIFICAÇÕES FINAIS DOS MELHORES ALUNOS:
16 valores; 19 valores; 20 valores; 19 valores; 19 valores; 19 valores; 20 valores; 20 valores

Município previne ciberataques
Com a tecnologia como core do desenvolvimento do seu território,
Oeiras ambiciona ser também na área da cibersegurança um Município de referência nacional, bem como consolidar o seu posicionamento de vanguarda ao nível da Inovação e Desenvolvimento Tecnológico.

Oeiras Atual

Neste sentido, o Município participou, de 11 e 14 de novembro, no
exercício de Ciberdefesa Ciber Perseu. Este exercício, organizado pelo
Exército Português, contou com a presença de mais de 60 entidades
nacionais e internacionais, visando treinar e capacitar as organizações
face a eventuais ciberataques. •
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INICIATIVAS

Oeiras e Algés

Festas de São
Martinho

Durante três dias – 10, 11 e 16 de novembro
– primeiro no centro histórico de Oeiras e depois no jardim do Palácio Anjos, em Algés, celebrou-se a já tradicional Festa de São Martinho.
A par da oferta de castanhas (13 toneladas), foi
possível provar petiscos e doçaria local. Houve
também animação, com o Grupo Gaita de Foles,
Bombos e Caixa, desgarradas de concertina e
pinturas faciais para os mais pequenos.
Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de
Oeiras com a colaboração da Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e
Amadora (ACECOA). •
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INICIATIVAS

Oeiras
é a Capital
do Natal

Até ao próximo dia 12 de janeiro, o Passeio Marítimo de Algés serve de cenário à
realização do evento Capital do Natal, o maior Christmas Fun Park de Portugal.
No recinto são muitas as experiências possíveis: admirar esculturas de gelo,
brincar com neve no Palácio dos Guardiões da Neve, dançar no gelo com uma
vista única para o Espelho Mágico dos Sonhos, descer as Montanhas do Vento
Corajoso, entrar na Grande Roda do Ártico, ganhar energia no Piquenique dos
Elfos Gulosos e viajar no Expresso dos Cinco Sentidos. No Bosque dos Elfos há
muita animação preparada especialmente para os mais novos.

Oeiras Atual
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INICIATIVAS
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INICIATIVAS

‘Um mar
de Estórias
- O mundo
em presépios’
De 1 de dezembro a 6 de janeiro de 2020, a Oeiras Viva E.M., apresenta
pela primeira vez a exposição de presépios da coleção privada de Maria
Cavaco Silva, na Piscina Oceânica de Oeiras. Esta exposição reúne peças
de diferentes proveniências, nacionais e internacionais. Pode ser visitada
entre as 10h. e as 18h., de segunda-feira a domingo. •

Biografia de António Bessone Basto
“Vontade de Vencer” é o título da biografia de António Bessone Basto apresentada
no passado dia 9 de novembro em Algés.
Este livro, da autoria de David de Carvalho, apresenta testemunhos de mais de
300 individualidades e uma vasta seleção
de fotografias.
A apresentação da obra foi feita por Paulo
Frischknecht, também ele antigo nadador
olímpico, múltiplo campeão e recordista
nacional, atualmente presidente da Fundação do Desporto. O evento contou com
as presenças do presidente da Câmara
Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, e do
presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, entre outras personalidades. •

Oeiras Atual
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INICIATIVAS

Café com Letras
Manuel Alegre foi o convidado da sessão do Café com Letras
realizada no dia 12 de dezembro na Biblioteca Municipal de
Oeiras. O autor falou sobre a sua vida e obra neste encontro
moderado por José Mário Silva. Nascido em maio de 1936 em
Águeda, Manuel Alegre estudou Direito na Universidade de
Coimbra. Da sua extensa obra literária destacam-se os livros A
senhora das tempestades, Alma, Terceira Rosa, Livro do Português errante e Cão como nós.
Em novembro foi Jonathan Coe o convidado do Café com
Letras. Além de A Vida Privada de Maxwell Sim (nomeado
para o International IMPAC Dublin Literary Award 2012), em
Portugal estão publicados os romances Os Anões da Morte,
Que Grande Banquete!, A Casa do Sono, O Círculo Fechado,
A Chuva Antes de Cair e Exposição. •

Nós,
Leitores
João Tordo e Ana Margarida Carvalho
foram os convidados da sessão do projeto ‘Nós, Leitores’ realizada no passado dia 14 de novembro na Biblioteca
Municipal de Carnaxide. A conversa,
em torno das experiências de leitura
dos dois escritores, foi conduzida e mediada por Daniela Soares Ferreira. •

Homenagem
a José
de Castro

Exposição de arte pública
Em Oeiras, a frente ribeirinha, o jardim municipal e o centro histórico da vila são palco de uma exposição de arte pública intitulada “Atravessar I arte memória e lugar”, até 22 de fevereiro de 2020. Esta
exposição é promovida pela Câmara Municipal de Oeiras e a Faculdade de Belas Artes Universidade de
Lisboa no contexto da Licenciatura de Escultura dos anos 2017/18 e 2018/19. •

A Câmara Municipal de Oeiras prestou a tradicional homenagem a José
de Castro (1931/1977), no dia 9 de
novembro, com uma cerimónia que
incluiu romagem à estátua (Largo 5
de outubro), onde foi colocado um
ramo de flores. José de Castro nasceu
em Paço de Arcos a 16 de novembro
de 1931 e iniciou a sua carreira no
Clube Desportivo daquela vila, em
1952. Mais tarde, passou pelo Teatro
Nacional D. Maria II. •
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