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PORTAS DE ALGÉS:

NOVA CULTURA DE MOBILIDADE,
URBANISMO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

INVESTIMENTO

EUROPA

OBRAS

Oeiras Valley
apresenta-se
ao Mundo

Oeiras candidata
a Capital
da Cultura

Novas
infraestruturas
no Casal da Choca

O vinho Villa Oeiras e a estada
do Navio-Escola Sagres no Rio
de Janeiro serviram de pretexto
para a realização de um roadshow
no Brasil para apresentação da
marca Oeiras Valley. P. 17

Oeiras deu o pontapé de saída
para a candidatura a Capital
Europeia da Cultura em 2027.
Para Isaltino Morais, Oeiras
“tem tudo para apresentar
uma candidatura forte”. P. 24

Está em curso, no Bairro do Casal
da Choca, em Porto Salvo, a construção
do arruamento de ligação da Rua de São
José à Rua Quinta da Estrangeira.
Obra contempla infraestruturação
da zona. P. 13
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Um pouco por todo o concelho, o
Município tem investido na melhoria das acessibilidades e na
mobilidade. Além das infraestruturas, alargamento do COMBUS
a Oeiras, Paço de Arcos e Caxias,
concorrem para efetivas melhorias ao nível da mobilidade.

O vinho Villa Oeiras vai estar, até
2021, a bordo do Navio-Escola Sagres, no âmbito da viagem comemorativa dos 500 anos da descoberta do Estreito de Magalhães e
da presença nos Jogos Olímpicos
de Tóquio, em julho, onde será a
Casa de Portugal.
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O Município concluiu recentemente o trabalho de recuperação/
requalificação do espaço e envolvente do miradouro da escultura
O Mergulho da Baleia, junto à
praia da Torre, em Oeiras.

Antecipando o Natal, o Município
promoveu em dezembro a cerimónia de entrega de chaves de fogos
municipais a 22 famílias do concelho.

PORTAS DE ALGÉS:
QUE FUTURO?

Debate de ideias sobre futuro da
antiga Praça de Touros e Avenida
dos Bombeiros Voluntários de Algés. Demolições abrem caminho
para nova solução urbanística.
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SEMANA DOS AFETOS

O Município promoveu, de 10 a 14
de fevereiro, a Semana dos Afetos.

ACOMPANHE-NOS NO YOUTUBE

24

OEIRAS CANDIDATA
A CAPITAL EUROPEIA
DA CULTURA EM 2027
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NOVO POLO
TECNOLÓGICO NASCE
NA CRUZ QUEBRADA

O Município vai financiar com
seis milhões de euros, num custo
global de dez milhões, a construção de um novo Centro Tecnológico na Cruz-Quebrada.

youtube.com/municipiodeoeiras
SIGA-NOS NO LINKEDIN

pt.linkedin.com/in/municipiodeoeiras
SIGA-NOS NO INSTAGRAM

instagram.com/municipiodeoeiras/
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POLÍCIA MUNICIPAL
REFORÇADA COM
38 AGENTES

Coincidindo com a celebração do
18.º aniversário de existência, a
Polícia Municipal de Oeiras tem,
desde o passado dia 29 de janeiro,
100 agentes ao serviço.

Oeiras Atual

27

GALA DO DESPORTO
DE OEIRAS

Evento teve como objetivo premiar o mérito desportivo e reconhecer aqueles que se dedicam à
atividade desportiva.
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EDITORIAL

Requalificação urbana, ordenamento
do território e construção da cidade

O PRESIDENTE,
ISALTINO MORAIS

Cara(o) Munícipe,
Colocar Oeiras no topo dos índices
de desenvolvimento e qualidade de
vida não foi fácil, nem obra do acaso. Se o conseguimos foi porque, há
muito, compreendemos que no centro das nossas preocupações tinham
de estar, antes de mais, as pessoas.
É pelas pessoas e para as pessoas
que trabalhamos, ao longo dos anos.
Para dar resposta às aspirações e
necessidades de todos os que aqui
vivem, trabalham e nos visitam.
A par das pessoas, estratégia. Esse é
o segundo fator que considero mais
determinante para o sucesso e reconhecimento do nosso concelho, nas
mais diversas áreas.
Foi graças ao planeamento estratégico que alcançámos o objetivo de
ser o primeiro concelho do País a
erradicar as barracas, que atraímos
para o nossos território as maiores e
melhores empresas, que demos corpo a obras tão emblemáticas quanto
o Passeio Marítimo ou o Parque dos
Poetas, lado a lado com tantos outros
equipamentos com importância decisiva na vida dos nossos munícipes.
Este conceito revela-se de particular

relevância quando o tema é o ordenamento do território e o planeamento urbanístico. Depois de décadas em que o trabalho se centrou na
satisfação das necessidades básicas
de habitação e de equipamentos,
importa agora investir na requalificação do espaço consolidado e na
construção de equipamentos ainda
em falta.
O futuro passa, assim, por uma estratégia urbanística centrada na requalificação do tecido construído,
melhoria da mobilidade e acessibilidades, reabilitação do espaço público, inovação e tecnologia.
Para, deste modo, elevar Oeiras a um
novo patamar de desenvolvimento,
são fundamentais a participação e,
mais ainda, a determinação de todos os que intervêm na ocupação e
na gestão do território: o Município,
as freguesias, a administração central, os proprietários de terrenos, os
promotores imobiliários, as empresas e os cidadãos – as pessoas, enquanto utentes da cidade.
Da visão à estratégia e até se concretizarem as obras que alavancam
a requalificação e o desenvolvimento urbano, é necessário elaborar diferentes instrumentos de gestão do
território: Plano Diretor Municipal,
Planos de Pormenor, Unidades de
Execução, estudos e projetos para
execução das infraestruturas e equipamentos.
A elaboração e aprovação destes instrumentos exige tempo.
Planear e construir uma cidade é,
também por isso, um processo longo
e moroso.
Uma das dimensões mais complexas
do planeamento urbano é a que se
prende com os interesses dos particulares, proprietários de terrenos ou
empresas, em estado de abandono,
degradados ou obsoletos, que importa regenerar e adaptar às necessidades e procura contemporâneas.
Significa tudo isto que ‘fazer cidade’
– salvo naqueles casos em que se
planeia e se constrói uma cidade de
raiz – é um processo aliciante, mas
que exige persistência continuada.
Os tempos da administração – neste
caso, local – quando quer libertar espaço urbano, requalificar edifícios,
construir equipamentos ou dar-lhes
usos diferentes, nem sempre coin-

cidem com os tempos do particular,
do proprietário de imóveis, que pretende, legitimamente, obter o máximo de ganhos ou proveitos.
Esta é a principal razão por que os
cidadãos têm dificuldade em compreender que perdurem no tempo
situações incómodas, que retiram
qualidade de vida e não dão a melhor imagem dos poderes públicos,
aparentemente incapazes de resolver problemas que, à primeira vista,
pareceriam de fácil resolução.
Veja-se, a este propósito, o caso da
Avenida dos Bombeiros Voluntários
de Algés e da antiga Praça de Touros. Há vários anos que a Câmara
Municipal de Oeiras tem ideias
muito claras sobre a necessidade de
resolução daquela situação urbana.
A Praça de Touros foi adquirida em
2019, depois de anos de conversações, com sucessivos proprietários,
que nunca foram capazes de apresentar um projeto adequado à localização estratégica e nobreza daquele
espaço urbano.
Paralelamente, também há anos se
tem vindo a negociar a aquisição de
todos os edifícios degradados, num
dos quais funcionou o quartel de
bombeiros local e que recentemente
eram ocupados com atividades oficinais, em condições precárias.
A aquisição desses edifícios representou o culminar de negociações
muito desgastantes com senhorios e
inquilinos, negociações que exigiram
persistência, mas que, finalmente,
permitiram ver a luz ao fundo do
túnel e então chegar ao desejado
acordo e, finalmente, à demolição, já
concretizada, de alguns deles.
Resta, no local, um edifício ocupado
por uma serralharia civil e uma oficina de mármores, relativamente ao
qual decorrem já negociações que se
espera possam chegar a bom termo
nos próximos meses.
Fica ali bem patente que a simples
demolição dos edifícios degradados,
mesmo sendo apenas parcial, transmite já a quem passa a imagem de
uma paisagem muito mais agradável.
Na interseção de Algés com Lisboa,
a requalificação e novo uso daquele território irá traduzir-se numa
mais-valia qualitativa para toda a
localidade e, ao mesmo tempo, um
sinal das políticas da Câmara Muni-

cipal de Oeiras para a requalificação
urbana, a revitalização de centros
históricos e a criação de mais e melhores espaços de cultura, comércio
e lazer ao dispor dos cidadãos.
A área da antiga Praça de Touros de
Algés, pela sua localização e dimensão, tem condições para ser, ao nível
local, a grande Praça de Algés/Miraflores, espaço cívico, lugar de eventos e encontros e Porta de Algés, espaço urbano icónico que simbolize
a entrada no nosso território-matriz.
Essa realidade materializa-se na
cidade de Oeiras em formação: inteligente e sustentável, dotada de
centralidade metropolitana, articulada com Lisboa, com uma dinâmica económica própria, associada ao
conhecimento, à tecnologia e à inovação, um elevado padrão de inclusão social e uma identidade cultural
que tem uma expressão cada vez
mais evidente.
Da reflexão em curso, da qual damos conta nesta edição, podem já
extrair-se algumas linhas orientadoras que poderão servir de base para
o futuro projeto: uma grande Praça,
integralmente pedonal, para estadia, convívio e realização de eventos
sociais e culturais, na continuidade
das futuras ruas pedonais de Algés,
com parqueamento, dotada de equipamento adequado às novas realidades tecnológicas, sociais, económicas e culturais e em articulação
urbana com a cidade de Lisboa.
Será assim a futura Praça das Portas
de Algés, uma das quatro já em estudo e que constituem um dos objetivos estratégicos de desenvolvimento
urbano definidos pelo atual Executivo municipal: Rossio de Porto Salvo, Praça Verney, em Oeiras, Praça
da Música, em Linda-a-Velha, e as
Portas de Algés, no futuro ligadas ao
Centro Cívico de Carnaxide e à Praça do Futuro, no Taguspark.
Do projeto a desenvolver deverá
também resultar um ícone urbano
que revele, pela beleza cénica, pelo
rigor simbólico, pela inovação tecnológica, pela vitalidade cultural e
pelos espaços de encontro e interação social, não só a porta da cidade
que se vai construindo e regenerando, mas o símbolo da comunidade
que habita e trabalha neste território, um ícone do ser-Oeiras.
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OBRAS
Portas de Algés: Que futuro?

Debate de ideias sobre futuro
da antiga Praça de Touros e Avenida
dos Bombeiros Voluntários de Algés

A

convite do presidente da Câmara Municipal de Oeiras,
Isaltino Morais, um conjunto
de personalidades das áreas
da arquitetura e do urbanismo reuniram-se para debater o projeto previsto
para o terreno da antiga Praça de Touros
e para a Avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés.
‘Portas de Algés: que futuro?’ foi o mote
da reflexão que contou com a participação dos arquitetos Gonçalo Tavares,
Gonçalo Byrne, Carrilho da Graça, Troufa Real, do antigo vereador do Urbanismo na Câmara Municipal de Lisboa,
Manuel Salgado, Júlio Quaresma, Carlos
Fernandes e Carlos Neto, além de vereadores, técnicos e dirigentes da Câmara
Municipal de Oeiras.
No final do encontro, Isaltino Morais declarou que os contributos recolhidos foram “muito interessantes e vão ser tidos
em conta na elaboração do projeto”.

Futuro. Personalidades reunidas para debater o projeto para as Portas de Algés

“As avaliações e análises correspondem ao que sentíamos que
fazia falta. Houve uma diversidade de opiniões sobre o que pode
ser o futuro do espaço que até ultrapassou as nossas expetativas. Mas agora temos de tomar decisões e, portanto, vamos
analisar os vossos contributos. Revejo-me em muitos deles e vão
ser muito importantes para a elaboração do projeto”, disse. •

Oeiras Atual
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OBRAS
Portas de Algés

Demolições abrem caminho
para nova solução urbanística
Outras
demolições
Linda-a-Velha,
Oeiras
e Carnaxide

O

Município deu início,
no passado dia 15 de
janeiro, a trabalhos de
demolição nos números 2 e 5 da Avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés, incluindo
remoção de coberturas em amianto. Estes trabalhos estão englobados na estratégia de requalificação
da referida Avenida, potenciando
as intervenções já efetuadas na
área circundante que visam transformar esta zona numa área nobre
de Algés. •

O Município levou a cabo
a demolição do edifício
prefabricado que serviu
de sede ao Moto Clube de
Linda-a-Velha e por onde
passaram outras entidades
ao longo do tempo. Aquelas
instalações já não reuniam
as condições necessárias
para serem utilizadas com
dignidade e segurança.
Desta forma, vai ser
ampliado o espaço público,
com expansão das áreas
verdes e estacionamento.
Em Oeiras, foi removido, no início de janeiro, o
quiosque existente na Avenida do Ultramar. A empreitada visou preparar a
requalificação da zona onde
vai ser criada uma rotunda
com o objetivo de melhorar
a circulação automóvel e,
ao mesmo tempo, garantir
segurança aos peões.
Realizadas em duas fases,
as demolições de construções abarracadas no Beco
dos Cavaleiros, em Carnaxide, tiveram como pressuposto o realojamento de
famílias que ainda ali residiam e a limpeza do local. •

AQUISIÇÃO
DE TERRENOS

3 MILHÕES
EUROS

Janeiro | Fevereiro 2020

6

OBRAS
Barcarena e Leião

Mais cinco fogos para habitação jovem

O

Município promoveu recentemente as obras de reabilitação de cinco
fogos destinados a habitação jovem:
três em Barcarena e dois em Leião.
Em Barcarena foi intervencionado um edifício
em acentuado estado de degradação. Optou-se,
ali, pela demolição de todo o interior e criação
de nova compartimentação, com aproveitamento das paredes exteriores, respeitando as fenestrações e coberturas. Da obra resultou a criação
de três T1, distribuídos por dois pisos, num investimento total de 233 mil euros.
No caso de Leião, a intervenção consistiu na
recuperação de fachadas e remodelação total
do interior do edifício, tendo sido criados dois
fogos, um T1 e um T2, num investimento de
cerca de 150 mil euros. •

O Programa
Habitação Jovem
prevê a aquisição
e reabilitação de
edifícios devolutos
e degradados
para criação
de fogos para
arrendamento a
jovens com idades
entre os 18 e os 35
anos.

Reabilitação. Cinco novos fogos para habitação jovem em Barcarena e em Leião

Carnaxide

Estudo urbanístico
para o Bairro
da Gandarela

Oeiras Atual

INVESTIMENTO
385 MIL
EUROS

Foi aprovado pelo Município o estudo urbanístico orientador para o
Bairro da Gandarela, em Carnaxide.
Tendo por base o PDM em vigor,
este estudo prevê a reconversão
ordenada do bairro e a integração,
territorial e social, em Carnaxide
contribuindo para uma nova dinâmica do lugar.
Neste sentido, destacam-se a criação de um novo acesso viário ao
bairro, desde a Estrada de Queluz,
a criação de um ponto de encon-

tro gerador de novas dinâmicas,
incluindo paragem de transportes
públicos, comércio e serviços locais, a consolidação da área edificada e a delimitação de uma nova
zona para possível expansão urbanizável a nascente, a par da proteção dos solos com capacidade agrícola e a valorização da paisagem
na margem do Jamor, incluindo
implantação de hortas urbanas e
espaços verdes com zonas de estar
em materiais naturais. •
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OBRAS
Algés/Palácio Ribamar

Ampliação de instalações
para Universidade Sénior

INVESTIMENTO
210.000€

Prevê a instalação
de um quiosque/cafetaria
Já se encontra concluído o projeto para reconversão dos anexos do Palácio Ribamar, em Algés, tendo em vista a instalação da Universidade Sénior.
Neste âmbito, está prevista a transformação do
edifício num espaço destinado a formação e à
realização de atividades culturais e recreativas, ao
serviço da Associação Cultural Sénior de Algés.
Também as áreas exteriores deverão ser reabilitadas – incluindo os terraços e a esplanada – e
as acessibilidades melhoradas, estando projetada
a criação de uma nova entrada acessível na Rua
João Chagas. •

Projeto. A reconversão dos anexos do Palácio Ribamar visa a instalação da Universidade Sénior

Carnaxide

Restauro da Igreja S. Romão

Miraflores

Percurso pedonal
requalificado
O Município promoveu recentemente a obra de requalificação da Rua E / Largo Maria Leonor, em Miraflores. Os trabalhos incidiram sobre um percurso
informal em terra batida utilizado essencialmente
por moradores para se deslocarem entre a Estrada
das Romeiras/Largo Maria Leonor e a Avenida dos
Bombeiros Voluntários de Algés.
A intervenção representou um investimento de cerca
de 100 mil euros e consistiu na construção de um
percurso pavimentado permitindo uma circulação
mais confortável. •

Restauro. Obra em curso na Igreja Paroquial de S. Romão de Carnaxide
Estão em curso na Igreja Paroquial de S. Romão de Carnaxide
trabalhos de conservação, restauro e resolução de anomalias.
A obra prevê intervenções em coberturas, fachadas, cantarias, pavimento e escadarias, elementos metálicos, carpintarias, conjunto dos sinos (já retirados e em restauro) e
INVESTIMENTO
nos sistemas antiguanos.
180
MIL EUROS
A obra teve início em outubro de 2019 e tem conclusão estimada para o início do segundo semestre de 2020, tendo sido
subsidiada pelo Município em cerca de 180 mil euros (primeira
fase). Está prevista uma outra fase de obra no interior do monumento (zona cultual e sacristia), estimada em cerca de 290 mil euros. •

Janeiro | Fevereiro 2020
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OBRAS
Oeiras

Mergulho da Baleia
renovado

O Município concluiu recentemente o trabalho de recuperação/requalificação do espaço e envolvente do miradouro da
escultura O Mergulho da Baleia, junto à praia da Torre, em
Oeiras.
Criada em 2001 pelo já desaparecido escultor Augusto Cid,
a escultura foi agora (re)pintada tendo sido utilizada a cor
azul ultramarino, com a qual se pretendeu reproduzir a cor do
“mar profundo da Ilha do Pico, terra dos Baleiros”.
Além do trabalho de recuperação, tratamento e preservação
da escultura com materiais de superior qualidade, optou-se
ainda por requalificar e recuperar a iluminação noturna da
escultura, reparar e pintar os muros e gradeamentos das zonas circundantes do miradouro, conferindo àquele espaço de
contemplação a nobreza e dignidade que o representativo ícone de Oeiras merece. •

Oeiras

Novo apoio de praia em Santo Amaro
Encontra-se concluído o projeto
relativo à criação/instalação de um
apoio de praia em Santo Amaro de
Oeiras, obra que será executada
antes do início da época balnear.
O projeto prevê a criação de dois
módulos autónomos e distintos: o
módulo maior comportando três

Oeiras Atual

instalações sanitárias (femininas,
masculinas e mobilidade condicionada), o módulo menor comportando os arrumos de materiais
para limpeza da praia e um compartimento para Posto de Socorro
Médico. Para além destes espaços
é considerada uma área de du-

ches. A implantação dos módulos
foi pensada de modo a que o equipamento seja usado também fora
da época balnear. A obra tem uma
estimativa orçamental de cerca de
160 mil euros. •

INVESTIMENTO
160 MIL EUROS
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OBRAS
Paço de Arcos

Melhores acessibilidades

Já se encontra concluída a obra que visou a alteração da configuração do
entroncamento da Avenida Eng.º Bonneville Franco na Avenida Miratejo,
com a construção de uma rotunda – Rotunda Miratejo.
A empreitada teve como objetivo resolver uma interseção com elevada
procura e pouca fluidez de trânsito, situação que levava à acumulação de
veículos e criação de filas com grande tempo de espera.
Tendo como inspiração as tradições de Paço de Arcos, o interior da rotunda representa o mar e as atividades piscatórias, das quais a baía, ali ao

INVESTIMENTO
240 MIL EUROS

lado, ainda tem memória. A rotunda é coberta por ‘módulos’ que se repetem e se ‘encaixam’, delimitados por uma chapa metálica e preenchidos
com seixo rolado branco, cuja forma e textura pretende representar as
escamas de um peixe. Num terceiro plano elevam-se estruturas em forma triangular, com redes, como analogia às redes de pesca e às velas das
embarcações.
A obra representou um investimento de cerca de 240 mil euros. •

Caxias

Beneficiação
da Rua Paulo da Gama
Encontra-se concluída a empreitada de ligação da Rua Paulo
da Gama com a Alameda Calouste Gulbenkian, em Caxias.
A obra consistiu na criação da ligação desta rua – até
então sem saída – à Alameda Calouste Gulbenkian. Os
trabalhos permitiram a criação de 21 novos lugares de
estacionamento (para um total de 45) e incluíram
pavimentação da faixa de rodagem, estacionamento
INVESTIMENTO
e passeios, beneficiação da drenagem pluvial, da ilu170 MIL EUROS
minação pública e infraestruturas subterrâneas de telecomunicações ITUR e do espaço verde envolvente. A obra
representou um investimento de cerca de 170 mil euros. •

Janeiro | Fevereiro 2020

10

OBRAS
Carnaxide

Barcarena e Oeiras

Requalificação de parques infantis

Bairro Bento Jesus Caraça, em Oeiras

O Município promoveu, no início do
ano, a obra de requalificação do parque infantil da EB Visconde de Leceia.
Trata-se de um espaço vedado que se
pretende venha a ser utilizado tanto
pela população escolar como pela população em geral, ainda que em horários distintos.
Os trabalhos, orçados em 120 mil euros, contemplaram a instalação de dois
bancos, o reforço da arborização, a requalificação dos canteiros, a recuperação e pintura de muros e muretes.
Além deste, também já se encontra
concluída a empreitada de beneficiação do parque infantil do Bairro Bento
Jesus Caraça, em Oeiras. •

INVESTIMENTO
120 MIL EUROS

EB Visconde de Leceia

Oeiras

Mais segurança
na ribeira da Laje
Encontra-se concluída a obra que permitiu
a reconstrução da estrutura de contenção
da margem esquerda da ribeira da Laje,
adjacente ao Jardim Municipal de Oeiras, através da contenção com muro
INVESTIMENTO
gravidade por rede de gabiões, dada a
90 MIL EUROS
sua boa relação eficiência/custo, bem
como uma guarda de segurança contínua,
para evitar a queda de pessoas. Representou
um investimento de cerca de 90 mil euros. •

Oeiras Atual

Beneficiação
da EB/JI Amélia
Vieira Luís

INVESTIMENTO
250 MIL EUROS

Está em curso a obra de requalificação dos espaços exteriores na EB/JI
Amélia Vieira Luís, em Carnaxide,
com conclusão prevista para o final do
primeiro trimestre do ano.
A obra representa um investimento
municipal de cerca de 250 mil euros e
prevê a requalificação dos espaços exteriores de jogo e recreio em redor do
edifício do Plano dos Centenários, a
criação de um generoso e diversificado espaço de jogo e recreio equipado
com múltiplos equipamentos adequados às valências da escola, escalões
etários dos alunos e às atividades lúdico-desportivas. •
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OBRAS
Barcarena

Melhores acessibilidades e rotunda em Leceia
Já se encontra concluída a nova rotunda na entrada poente de Leceia, obra realizada na sequência
da demolição do antigo mercado e da requalificação urbana dos acessos na envolvente, nomeadamente ruas Pedro Alvares Cabral, da Fonte, 7 de
Junho e Estrada de Leceia.
De referir que a inspiração para a valorização paisagística do interior da rotunda partiu da análise
quer do Castro de Leceia (aproximadamente 3300
– 1200 A.C), quer dos materiais, instrumentos e
outros objetos produzidos na Idade do Cobre (Calcolítico). Procurou-se uma solução financeiramente equilibrada, quer em termos de execução,
quer da manutenção futura. •

INVESTIMENTO
315 MIL EUROS

Jardim no Hospital Prisão
Tendo como objetivo participar na reabilitação e reinserção dos reclusos, promovendo meios para a dinamização de atividades para o efeito, o Município assegurou o fornecimento de espécies vegetais para
ajardinamento do pátio da ala psiquiátrica do Hospital Prisão de São
João de Deus, em Caxias.
As plantas adquiridas pelo Município foram, assim, plantadas pelos
reclusos num pequeno talude adjacente à ala psiquiátrica durante o
verão passado, sendo agora possível apreciar o resultado. A iniciativa
representou um investimento de cerca de 4 700€. •

Nova sala
na Academia dos Champs
Está em curso, em Carnaxide, a obra de edificação de uma sala polivalente/ginásio na Academia dos Champs. Atendendo às crescentes
necessidades da instituição, a empreitada visa a construção de um
pequeno edifício de apoio aos existentes, para utilização como espaço
para exercícios de aquecimento e de ginásio, particularmente em dias
de chuva. A iniciativa representa um investimento de cerca de 50 mil
euros. •

INVESTIMENTO
50 MIL EUROS

INVESTIMENTO
4 700 EUROS

Janeiro | Fevereiro 2020

12

OBRAS

Porto Salvo

Novas
infraestruturas
no Casal
da Choca
Está em curso, no Bairro do Casal da Choca, em Porto Salvo, a obra que
prevê a criação de um arruamento com dimensões ajustadas a uma futura rede de transportes públicos e recolha de resíduos urbanos. Trata-se
de um eixo que percorre toda a Rua de São José, saindo da Avenida Diogo
Lopes de Sequeira, voltando a entrar na mesma depois de passar a Rua
da Quinta de Estrangeira e a Rua da Cidade de Évora.

INVESTIMENTO
370 MIL EUROS

A obra de infraestruturas contempla a instalação de novas redes de águas
e de esgotos, eletricidade, iluminação pública, telecomunicações, gás,
pavimentos, plantação de árvores, muros técnicos e vedações de propriedades, numa ação integrada de requalificação urbana.
Representando um investimento de cerca de 370 mil euros, a obra tem
conclusão prevista para março de 2020. •

Oeiras

Melhor mobilidade
na Rua Oeiras do Piauí
Está em curso, entre os bairros da Figueirinha e do Moinho das Antas, em Oeiras, a
obra de reordenamento do cruzamento
da Rua Oeiras do Piauí com a Avenida
Dr. Francisco Sá Carneiro e AveniINVESTIMENTO
da do Ultramar. A empreitada visa a
400
MIL EUROS
construção de uma rotunda com uma
via de circulação, tendo como objetivo
melhorar as condições de circulação na
rede rodoviária existente.
Os trabalhos representam um investimento de cerca de 400 mil
euros e têm conclusão prevista para o próximo mês de maio.
No bairro do Moinho das Antas também se realizaram, durante o
mês de fevereiro, trabalhos de fresagem e repavimentação integral
na Rua Alfredo de Sousa, Largo Jorge Moutinho de Albuquerque e
Rua Dr. António Patrício Gouveia. •

Oeiras Atual
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MOBILIDADE
CIRCUITO
OEIRAS

Transporte gratuito vai abranger
todo o concelho até ao final do ano

COMBUS alargado a Oeiras,
Paço de Arcos e Caxias
Depois de Oeiras, Paço de Arcos e Caxias o alargamento ao resto do território será feito faseadamente, seguindo-se as freguesias de Carnaxide
e Queijas e, por fim, Barcarena e Porto Salvo. •

Novos autocarros COMBUS com monitores
no interior e fichas USB em todos os bancos
O trajeto do COMBUS, transporte gratuito disponibilizado pela Câmara Municipal de Oeiras, foi alargado à União de Freguesias de Oeiras, Paço de Arcos e Caxias, prevendo-se que beneficie, este ano,
cerca de 100 mil passageiros, num investimento
de dois milhões de euros. O objetivo do Município,
que retomou este serviço no início do mandato,
consiste em abranger todo o território do concelho
até ao final de 2020.
As viaturas ao serviço deste novo trajeto COMBUS
são mais modernas, com capacidade para mais
utentes, mais confortáveis e adaptadas à utilização
por parte de passageiros com mobilidade reduzida.
Recorde-se que os trajetos anteriores, nas localidades de Algés, Cruz Quebrada-Dafundo e Linda-a-Velha, se iniciaram em junho de 2018. Durante o
ano de 2019, mais de 75 mil passageiros já utilizaram estes autocarros.

Passeio Marítimo
Piscina Oceânica
Praia da Torre
Auditório Municipal
Maestro César Batalha
Igreja São Julião da Barra
Tribunal e Conservatória
Junta da União de
Freguesias
Centro de Saúde de Oeiras
Igreja Santo António de
Nova Oeiras
Quinta do Marquês
Palácio do Marquês de
Pombal
Igreja Matriz de Oeiras
CTT Sto. Amaro de Oeiras ou correios - confirmar
Biblioteca Municipal de
Oeiras / SIMAS
Cemitério de Oeiras
Estádio Municipal de
Oeiras
Fórum de Oeiras
Parque dos Poetas / AERLIS

CIRCUITO
PAÇO DE ARCOS
CAXIAS
Bairro Comendador
Joaquim Matias
CTT Paço de Arcos - ctt
ou correios - conformar
Mercado Municipal de
Paço de Arcos
Igreja da Sagrada Família
Centro de Saúde de Paço
de Arcos
Estádio Municipal de
Oeiras
Cooperativa Nova Morada
- confirmar
Segurança Social
Centro Comunitário Alto
da Loba
Palácio Flor da Murta
Alto do Lagoal
Quinta Real de Caxias
Laveiras
Murganhal
Quinta do Torneiro
Bairro da Pedreira Italiana
HORÁRIO
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
DAS 7H00 ÀS 19H00

Acesso a pessoas com mobilidade reduzida

DE 60 EM 60 MINUTOS

Janeiro | Fevereiro 2020
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AMBIENTE
Projetos-piloto de recolha seletiva
No âmbito da estratégia europeia e intermunicipal
de valorização de biorresíduos, será implementado
um projeto-piloto, para testar um novo sistema de
deposição e recolha seletiva de resíduos domésticos biodegradáveis, nos municípios associados da
Tratolixo (Oeiras, Sintra, Cascais e Mafra).
Este projeto é de extrema importância para o Município, na medida em que permitirá aumentar
as taxas de recolha seletiva deste resíduo, ao mesmo tempo que o desvia da deposição em aterro.
O projeto consiste na separação de restos de comida
produzidos em casa, devidamente acondicionados
em sacos de cor verde, a disponibilizar pelo Município, para posterior colocação nos contentores de resíduos indiferenciados já existentes na via pública.
Após recolha, estes sacos serão transportados
até à Central de Tratamento da Tratolixo, onde
os referidos resíduos serão separados e encaminhados para produção de biogás e composto para
agricultura.
Este projeto-piloto será implementado num dos
circuitos de recolha já existente, abrangendo a
zona de Linda-a-Velha e Miraflores, num total de

3.800 famílias e terá uma duração prevista de seis
meses, após o qual e se validado, se procederá alargamento a todo o concelho. Recorda-se que a recolha de biorresíduos e consequente desvio de aterro
constituirá uma obrigatoriedade a partir de 2023.
Para o efeito o Município irá promover visitas
porta-a-porta, de técnicos formados e identificados, que disponibilizarão toda a informação sobre o projeto, assim como os sacos e recipiente a
utilizar, prevendo-se o seu início durante o mês
de março próximo.
Tendo como objetivo promover melhorias no serviço de recolha de resíduos seletivos na Baixa de
Algés, o Município implementou ali um projeto-piloto de recolha porta-a-porta de resíduos seletivos para o comércio. O projeto foi apresentado
aos comerciantes dando-se a conhecer os dias
de recolha e horários de deposição, apelando-se
a procedimentos corretos de acondicionamento
e deposição seletiva. •

LAVAGEM
DE PAVIMENTOS

As equipas municipais de limpeza procederam, durante os meses
de janeiro e fevereiro, a lavagem
de pavimentos com recurso a máquinas de pressão no Palácio Anjos, em Algés; na Rua 7 de junho,
em Oeiras; na Praceta António
Passaporte, em articulação com
a União das Freguesias de Oeiras
e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias; na Estação de Algés
e Avenida Infante D. Pedro e na
escadaria da Igreja de Nosso Senhor Jesus dos Navegantes, em
Paço de Arcos.

NOVAS MÁQUINAS
DE LIMPEZA

Viveiros municipais
abertos ao público
Desde o início do ano os Viveiros da Fábrica da
Pólvora de Barcarena estão abertos ao público durante a semana, de segunda a sexta-feira, entre as
9h. e as 12h.
Os espaços verdes do concelho são maioritariamente construídos com recurso a espécies vegetais, árvores, arbustos e herbáceas produzidas
nos viveiros municipais. Em 2019, por exemplo,
foram utilizadas neste contexto cerca de 60 mil
unidades. O Município dispõe de dois viveiros –
um no Complexo da Fábrica da Pólvora de Barcarena e outro na Quinta Real de Caxias – com
particularidades ambientais como a produção
biológica, o abastecimento hídrico através de
furos artesianos e o encaminhamento de todo o
material vegetal decorrente do processo de produção para compostagem.
Não encerrando a sua atividade apenas na produção de espécies vegetais, os viveiros dispõem
ainda de plantas ornamentais para a decoração
de eventos municipais e particulares, a título de
empréstimo, tendo sido movimentadas, em 2019,
mais de 800 plantas. •

Oeiras Atual

Controlo
de infestantes
na via pública
O controlo da vegetação infestante
é uma tarefa à qual os serviços municipais de higiene urbana dedicam
particular atenção. Neste âmbito,
realizaram-se durante os meses de
janeiro e fevereiro diversas intervenções de desmatação que merecem destaque pela sua dimensão,
nomeadamente: desmatação do
terreno municipal Quintalão, em
Algés; desmatação de passeios na
Avenida Marginal, no troço compreendido entre Paço de Arcos e
Caxias; desmatação ao longo da linha de comboio, junto à Estação de
Santo Amaro de Oeiras; desmatação
dos nós de acesso da A5 a Linda-a-Velha e a Carnaxide; deservagem
de passeios ao longo da Avenida
Carolina Michaelis, em Linda-a-Velha. Para além destes, ainda se realizaram trabalhos de erradicação de
infestantes nos terrenos da antiga
Estação Agronómica Nacional e na
Fábrica da Pólvora de Barcarena. •

As equipas municipais de limpeza
urbana foram ‘reforçadas’, já este
ano, com 78 máquinas de pequeno porte de diferentes tipologias:
sopradores, aspiradores, motosserras, baterias com mochila,
roçadoras de mochila e pulverizadores.

DEPOSIÇÃO
DE RESÍDUOS
URBANOS

O Município promoveu, recentemente, trabalhos de beneficiação em pontos de deposição e
de recolha de resíduos urbanos
em Oeiras, na Rua Fernão Lopes,
na Rua Carlos Mardel, na Avenida
Infante D. Henrique, na Rua da
Madeira e na Avenida D. João I.
As intervenções permitiram alterar a localização de contentores
e de ecopontos e a construção de
novos encaixes para acondicionamento.
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO
DE 2019
ATA NÚMERO VINTE E SETE/DOIS
MIL E DEZANOVE
(CONTINUAÇÃO)
Proposta n.º 821/19 - GAF
Transferência de verba relativa ao acordo de execução n.º 104/15, 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
quatro mil novecentos e cinquenta e
dois euros e treze 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
Acordo de Execução de Delegação de
Competências número cento e quatro,
de dois mil e quinze, assinado entre a
C.M.O. e aquela Autarquia.
Proposta n.º 822/19 - GAF
Transferência de verba relativa ao acordo de execução n.º 371/18, Junta de
Freguesia de Porto Salvo, relatório do 4.º
bimestre de 2019:
Deliberado aprovar a transferência de
mil duzentos e vinte e três euros e sessenta e seis cêntimos, correspondente
ao pagamento do somatório das despesas efetuadas no quarto bimestre (julho
e agosto), deduzidos os vencimentos dos
trabalhadores já recebidos, para a Junta
de Freguesia de Porto Salvo.
Proposta n.º 823/19 - GAF
Transferência de verba relativa ao acordo de execução n.º 372/18, Junta de
Freguesia de Porto Salvo, relatório do 4º
bimestre de 2019:
Deliberado aprovar a transferência de
cento e setenta e seis euros e sete cêntimos, correspondente ao pagamento
do somatório das despesas efetuadas no
quarto bimestre (julho e agosto) em despesas correntes, deduzidas as importâncias anteriormente recebidas, a título de
adiantamentos, relativas aos vencimentos dos trabalhadores, para a Junta de
Freguesia de Porto Salvo.
Proposta n.º 824/19 - GAF
Transferência de verba relativa ao acordo de execução n.º 373/18, Junta de
Freguesia de Barcarena, relatório do 4.º
bimestre de 2019:
Deliberado aprovar a transferência mil
quatrocentos e trinta e oito euros e noventa e cinco cêntimos, correspondente
ao somatório das despesas efetuadas no
quarto bimestre (julho e agosto), para a
Junta de Freguesia de Barcarena.
Proposta n.º 825/19 - DP
Procedimento mediante sorteio, com
publicação prévia de anúncio, para celebração de contrato de arrendamento
para outros fins não habitacionais de 2
armazéns sitos no Alto dos Barronhos:
Deliberado aprovar abertura de procedi-
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mento mediante sorteio, com publicação
prévia de anúncio, para celebração de
contrato de arrendamento para outros
fins não habitacionais de dois armazéns
sitos no Alto dos Barronhos, mais concretamente os denominados Armazém
trinta e seis e Armazém cinquenta e dois.

incluindo Ordenamento Urbanístico
dos Terrenos do Hospital, destinados a
acolher o Novo Centro Especializado em
Cardiopatias e Ambulatório bem como
Espaços de Reserva a Novas Atividades
Hospitalares, incluindo novas soluções
para os Parques de Estacionamento.

Proposta n.º 826/19 - DP
Revogação de contrato de comodato celebrado com a Solfraterno - Associação
de Solidariedade Social de Oeiras, do armazém n.º 52, sito na Rua Comendador
Nunes Corrêa (antiga Rua D, lote 56),
Alto dos Barronhos, Carnaxide:
Deliberado aprovar a revogação do contrato de comodato número seis, de dois
mil e dezassete, celebrado em dez de janeiro de dois mil e dezassete, com a Solfraterno - Associação de Solidariedade
Social de Oeiras referente ao Armazém
número cinquenta e dois, sito na Rua
Comendador Nunes Corrêa (antiga Rua
D, lote cinquenta e seis), Alto dos Barronhos, Carnaxide.

Proposta n.º 830/19 - DH - P.º 23/
DH/2019
Aprovação da adjudicação para a celebração do “Acordo-quadro para realização de trabalhos de reabilitação em
património habitacional do Município
de Oeiras”, nomeação de gestora de contrato e aprovação de minuta:
Deliberado aprovar a adjudicação para a
celebração do “Acordo-quadro para realização de trabalhos de reabilitação em
património habitacional do Município de
Oeiras”, nomeação de gestora de contrato e aprovação de minuta.

Proposta n.º 827/19 - DP
Modificação subjetiva do contrato de arrendamento para fins não habitacionais
n.º 442/16, de 22 de novembro, à Firma
“Spica - Pão do Mundo, Lda.”:
Deliberado aprovar a modificação subjetiva do contrato de arrendamento para
fins não habitacionais número quatrocentos e quarenta e dois, de dois mil e
dezasseis, de vinte e dois de novembro,
deferindo a transmissão do direito de arrendamento para a sociedade comercial
por quotas, sob a firma “SPICA - Pão do
Mundo, Limitada”.
Proposta n.º 828/19 - DP
Concessão do direito de uso privativo de
espaço público, para a instalação de 42
pontos de carregamento de baterias de
veículos elétricos, em locais públicos de
acesso público no Concelho de Oeiras:
Deliberado aprovar a adoção de um procedimento por concurso público, tendo
por finalidade a concessão do direito de
uso privativo de espaço público, para a
instalação de quarenta e dois pontos de
carregamento de baterias de veículos
elétricos, em locais públicos de acesso
público no Concelho de Oeiras, assim
como, a submissão da presente proposta
à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 829/19 - GV
Memorando de entendimento entre o
Município de Oeiras e o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. referente
ao reordenamento viário da Av. Professor
Reinaldo dos Santos, em Carnaxide e
ligações conexas com o Alto da Montanha e Estrada da Outurela, incluindo
ordenamento urbanístico dos terrenos
do hospital, destinados a acolher o novo
centro especializado em cardiopatias e
ambulatório bem como espaços de reserva a novas atividades hospitalares, incluindo novas soluções para os parques
de estacionamento:
Deliberado aprovar a celebração de Memorando de Entendimento entre o Município de Oeiras e o Centro Hospitalar
de Lisboa Ocidental, E.P.E., referente
ao reordenamento Viário da Avenida
Professor Reinaldo dos Santos, em Carnaxide e ligações conexas com o Alto
da Montanha e Estrada da Outurela,

Proposta n.º 831/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à “Entretodos - Associação Portuguesa
de Parcerias para o Desenvolvimento Social”, para realização do projeto “Cidadania em Ação”:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira à “Entretodos
- Associação Portuguesa de Parcerias
para o Desenvolvimento Social”, para a
realização das diversas iniciativas com
abrangência local e nacional, no valor de
sete mil cento e setenta euros e noventa
cêntimos.
Proposta n.º 832/19 - DH - P.º 43/
DH/19
Aprovação das peças do procedimento
e abertura de concurso público da empreitada com a designação “Obra de Alterações das Instalações da Creche - O
Pombal”:
Deliberado aprovar a abertura do procedimento concursal necessário para
a adjudicação da empreitada de obras
públicas com a designação “Obras de Alterações das instalações da Creche - O
Pombal”, sem publicidade no Jornal Oficial da União Europeia.
Proposta n.º 833/19 - GP
Atribuição de comparticipação financeira à Associação de Moradores do B.º
dos Navegadores, para apoio às festas de
Nossa Senhora da Paz:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira de dois mil
euros, à Associação de Moradores do
Bairro dos Navegadores, para apoio às
Festas de Nossa Senhora da Paz.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO
DE 2019
ATA NÚMERO VINTE E OITO/DOIS
MIL E DEZANOVE
Proposta n.º 834/19 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público destinado à aquisição de
mobiliário para as instalações dos SIMAS, em Leceia:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
um de outubro de dois mil e dezanove,

na qual deliberou autorizar a adjudicação da aquisição de mobiliário para as
instalações dos SIMAS em Leceia.
Proposta n.º 835/19 - SIMAS
Abertura de procedimento por concurso
público para a empreitada de “Remodelação das redes de drenagem na Freguesia da Venteira - Amadora - Tomo II
- Zona sul”:
Ratificada a deliberação do Conselho
de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento
de Oeiras e Amadora, da reunião datada de catorze de outubro de dois mil e
dezanove, na qual deliberou autorizar a
abertura de procedimento por concurso
público para a empreitada destinada à
remodelação das redes de drenagem na
Freguesia da Venteira - Amadora - Tomo
segundo - Zona Sul.
Proposta n.º 836/19 - SIMAS
Empreitada de “Instalação de Coletores Domésticos e Pluviais de Ligação
do Loteamento Marconi-Parque (Zona
Sul), Freguesia da Venteira, Concelho
da Amadora” - CP 54/2017 - 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 catorze de outubro de dois mil e
dezanove, na qual deliberou a ordem de
não execução de trabalhos previstos no
contrato de empreitada número quinze,
de dois mil e dezoito, datado de cinco
de março de dois mil e dezoito, referente à empreitada instalação de coletores
domésticos e pluviais de ligação do loteamento Marconi-Parque (Zona Sul),
Freguesia da Venteira, Concelho da
Amadora.
Proposta n.º 837/19 - GP
Acordo de cooperação entre a Câmara
Municipal de Oeiras e o Governo Regional de Biombo, para apoio à construção
do Mercado de Bijimita, na Guiné Bissau:
Deliberado aprovar o acordo de cooperação entre a Câmara Municipal de Oeiras
e o Governo Regional de Biombo com
vista ao financiamento da construção do
Mercado de Bijimita até ao montante de
dez mil euros.
Proposta n.º 838/19 - DRU
Concurso público da empreitada “21/
DRU/19 - Praça Restani, Queluz de Baixo - Ratificação do ato de aprovação dos
pedidos de esclarecimento, erros e omissões do presente procedimento:
Deliberado ratificar o ato de aprovação
do relatório referente a pedidos de esclarecimento, lista de erros e omissões do
concurso público da empreitada Praça
Restani, em Queluz de Baixo.
Proposta n.º 839/19 - DMT
Alteração ao Regulamento Geral de Estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada de Oeiras
- Alargamento da Zona de Estacionamento de Duração Limitada de Miraflores à Rua Dr. António Loureiro Borges
- Arquiparque:
Deliberado aprovar a alteração ao Regulamento Geral de Estacionamento nas
Zonas de Estacionamento de Duração
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Limitada de Oeiras - Alargamento da
ZEDL de Miraflores à Rua doutor António Loureiro Borges, assim como, a
submissão à Assembleia Municipal para
aprovação.
Proposta n.º 840/19 - DMT
Alteração ao Regulamento Geral de Estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada de Oeiras
- Alargamento da Zona de Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL) de
Oeiras: Deliberado aprovar a alteração ao
Regulamento Geral de Estacionamento
nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada de Oeiras - Alargamento da
ZEDL de Oeiras, às Ruas Francisco António da Silva, Raúl Lino, Ernesto Veiga
de Oliveira, Dom António Luís Meneses,
Francisco Roque Aguiar e Fundição (até
ao entroncamento da Rua da Medrosa).
Proposta n.º 841/19 - DIGT
Plano de Pormenor Empresarial de Paço
de Arcos - Prorrogação do período de
participação preventiva:
Deliberado aprovar o Plano de Pormenor
Empresarial de Paço de Arcos - Prorrogação do período de participação preventiva.
Proposta n.º 842/19 - DIGT
Plano de Pormenor Empresarial de Porto
Salvo - Prorrogação do período de participação preventiva:
Deliberado aprovar o Plano de Pormenor
Empresarial de Porto Salvo - Prorrogação do período de participação.
Proposta n.º 843/19 - DIGT
Plano de Pormenor Norte de Paço de Arcos - Prorrogação do período de participação preventiva:
Deliberado aprovar o Plano de Pormenor
Norte de Paço de Arcos - Prorrogação do
período de participação preventiva.
Proposta n.º 844/19 - DIGT
Plano de Pormenor Norte de Caxias Prorrogação do período de participação
preventiva: Deliberado aprovar o Plano de
Pormenor Norte de Caxias - Prorrogação
do período de participação preventiva.
Proposta n.º 845/19 - GV
Criação de preços de venda para Vinho
“Villa Oeiras 7 anos garrafa 375ml”:
Deliberado aprovar os preços e condições de venda de Vinho de Carcavelos
Villa Oeiras, aplicáveis a partir de um de
novembro de dois mil e dezanove:
Garrafa de “Villa Oeiras sete anos trezentos e setenta e cinco mililitros”:
- Preço de venda ao público: doze euros
(com IVA incluído à taxa legal em vigor);
- Preço revenda dois: oito euros e cinquenta cêntimos (com IVA incluído à
taxa legal em vigor);
-
Preço de revenda um (aquisição mínima de cento e cinquenta garrafas):
sete euros e trinta cêntimos (com IVA
incluído à taxa legal em vigor);
- Preço venda aos Membros do Executivo Camarário, Membros da Assembleia
Municipal e trabalhadores da Câmara,
até um número máximo de doze garrafas por ano: seis (com IVA incluído à
taxa legal em vigor);
- Preço de venda à Confraria de Enófilos
do Vinho de Carcavelos: seis euros e
cinquenta cêntimos (com IVA incluído
à taxa legal em vigor) e Preço de expor-

tação: cinco euros e cinquenta cêntimos (Não incluí IVA nem IEC).

à Assembleia Municipal para conhecimento.

Proposta n.º 846/19 - DCP
Procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição
da prestação de serviços de limpeza e
desassoreamento das linhas de água no
Município de Oeiras, em regime de fornecimento contínuo - Autorização da decisão de contratar: Deliberado aprovar a
adoção de um procedimento por concurso público com publicidade internacional para aquisição da prestação de serviços de limpeza e desassoreamento das
linhas de água no Município de Oeiras,
em regime de fornecimento contínuo.

Proposta n.º 852/19 - GAEP
Adesão do Município de Oeiras à Associação Riscos - Associação Portuguesa de
Riscos, Prevenção e Segurança:
Deliberado aprovar a adesão do Município de Oeiras à Associação Riscos - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção
e Segurança, assim como, a submissão
à Assembleia Municipal para aprovação.

Proposta n.º 847/19 - DCP
Procedimento por concurso público,
com publicidade internacional, para
aquisição de 4 viaturas pesadas de recolha de resíduos urbanos, por divisão em
lotes: Deliberado aprovar a adoção de
um procedimento por concurso público
com publicidade internacional para a
aquisição de quatro viaturas pesadas de
recolha de resíduos urbanos, na modalidade de fornecimento contínuo.
Proposta n.º 848/19 - DOM - P.º
2018/117-DGEP
Construção do viaduto rodoviário da
Quinta da Fonte, Paço de Arcos - Ratificação do ato administrativo de decisão
de aprovação de trabalhos complementares - 2.ª e 3.ª modificação objetiva do
contrato: Deliberado aprovar a ratificação do ato administrativo de decisão de
aprovação de trabalhos complementares
- segunda e terceira modificação objetiva
do contrato, referente à construção do
viaduto rodoviário da Quinta da Fonte,
Paço de Arcos.
Proposta n.º 849/19 - DAEGA
Protocolo de colaboração entre o Município de Oeiras e as Associações de Pais
e Encarregados de Educação (APEE),
para a uniformização do funcionamento
das Atividades de Animação e de Apoio
à Família (AAAF) nos estabelecimentos
do pré-escolar: Deliberado aprovar o
Protocolo de colaboração entre o Município de Oeiras e as Associações de Pais
e Encarregados de Educação (APEE),
para a uniformização do funcionamento
das Atividades de Animação e de Apoio à
Família (AAAF) nos estabelecimentos do
pré-escolar.
Proposta n.º 850/19 - GAEP
Relatório referente ao 1.º semestre de
2019, da Parques Tejo - Parqueamentos
de Oeiras, E.M., S.A.:
A Câmara tomou conhecimento do relatório referente ao primeiro semestre
de dois mil e dezanove, da Parques Tejo
- Parqueamentos de Oeiras, E.M., S.A.,
assim como, a submissão à Assembleia
Municipal também para conhecimento.
Proposta n.º 851/19 - GAEP
Relatório referente ao 1.º semestre de
2019, da Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos Culturais e Desportivos, E.M.:
A Câmara tomou conhecimento do relatório referente ao primeiro semestre
de dois mil e dezanove, da Oeiras Viva
- Gestão de Equipamentos Culturais e
Desportivos, E.M., assim como, o envio

Proposta n.º 853/19 - DCP
Procedimento por concurso público,
com publicidade internacional, para
aquisição da prestação de serviços para
a elaboração do projeto de execução e
peças do procedimento para a empreitada de construção da Praça do Rossio de
Porto Salvo - Ratificação do ato de aprovação de retificação das peças procedimentais e consequente prorrogação do
prazo para apresentação de propostas:
Deliberado aprovar a ratificação do ato
de aprovação de retificação das peças do
procedimento e consequente prorrogação do prazo fixado para apresentação
de propostas, do procedimento por concurso público, com publicidade internacional, para aquisição da prestação de
serviços para a elaboração do projeto de
execução e peças do procedimento para
a empreitada de construção da Praça do
Rossio de Porto Salvo.
Proposta n.º 854/19 - GAF
Atribuição de comparticipação financeira à Junta de Freguesia da União das
Freguesias de Carnaxide e Queijas, para
reparação e conservação do palco:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira à Junta de
Freguesia da União das Freguesias de
Carnaxide e Queijas, para reparação e
conservação do palco, no valor de seis
mil oitocentos e cinquenta e um euros
e dez cêntimos, assim como, o envio à
Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 856/19 - DRU - AUGI
do Casal da Choca
Pagamento de taxas de comparticipação
pelas infraestruturas e compensações
urbanísticas e emissão do alvará de loteamento - Artigo matricial 416 - Rua
D. Sancho I: Deliberado aprovar o pagamento de taxas de comparticipação
pelas infraestruturas e compensações
urbanísticas e emissão do alvará de loteamento - Artigo matricial quatrocentos
e dezasseis - Rua D. Sancho I, na AUGI
do Casal da Choca, assim como, o envio
à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 857/19 - DMOTOA
Ratificação do acordo de cedência de
utilização de património e terrenos da
Quinta dos Marqueses de Pombal, em
Oeiras: Deliberado aprovar a ratificação
do acordo de cedência de utilização de
património e terrenos da Quinta dos
Marqueses de Pombal, em Oeiras, bem
como, o envio à Assembleia Municipal
pra aprovação.
Proposta n.º 858/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Fundação Marquês de Pombal,
para apoio ao funcionamento da ludoteca: Deliberado aprovar a atribuição
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de uma comparticipação financeira, no
montante de sessenta e sete mil cento e
setenta e cinco euros e sessenta e cinco
cêntimos, à Fundação Marquês de Pombal, para suportar os custos de gestão e
manutenção da Ludoteca de Outurela.
Proposta n.º 855/19 - DPGU
Alteração ao alvará de loteamento n.º
19/1970, sito na Rua Antero de Quental,
em Barcarena: Deliberado aprovar a alteração ao alvará de loteamento número
dezanove, de mil novecentos e setenta,
referente ao lote oito, sito na Rua Antero
de Quental, em Barcarena.
Proposta n.º 859/19 - GCAJ
Aprovação final do projeto do Regulamento do Serviço Médico ao Domicílio do Município de Oeiras: Deliberado
aprovar o projeto do Regulamento do
Serviço Médico ao Domicílio do Município de Oeiras e o envio para a Assembleia
Municipal para aprovação.
Proposta n.º 860/19 - DCS
Acertos relativo ao processo de comparticipação financeira às Juntas das Uniões
de Freguesia e Freguesias para funcionamento dos estabelecimentos de infância - 3.º trimestre de 2019: Deliberado
aprovar a atribuição da comparticipação
financeira às Juntas das Uniões de Freguesia e Freguesias para funcionamento
dos estabelecimentos de infância - Terceiro trimestre de dois mil e dezanove,
bem como, o envio à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 861/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à “Associação Integrated Dreams”, no
âmbito do “Football for ALL Leadership
Programme”: Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira, no montante de setecentos euros,
à “Associação Integrated Dreams”, para
a participação do jovem munícipe no
“Football For All Leadership Programme” dois mil e dezanove.
Proposta n.º 862/19 - DGHM
Decisão final do procedimento administrativo de despejo relativo ao fogo sito na
Av. Gaspar Corte Real, n.º 11, 3.º Dt.º,
B.º dos Navegadores: Deliberado aprovar
a decisão final do procedimento administrativo de despejo relativo ao fogo sito
na Avenida Gaspar Corte Real, número
onze, terceiro direito, Bairro dos Navegadores.
Proposta n.º 863/19 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Dr. Vítor
Sá Machado, n.º 6, 2.º C, B.º Pátio dos
Cavaleiros: Deliberado aprovar a atribuição do fogo T Um, situado na Rua
Doutor Vítor Sá Machado, número seis,
segundo C, Bairro Pátio dos Cavaleiros,
mediante a fixação da renda mensal no
valor de treze euros e quarenta e três
cêntimos, com entrada em vigor a um de
novembro de dois mil e dezanove.
Proposta n.º 864/19 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Thomaz
de Mello, N.º 11, R/C Dt.º, B.º Alto da
Loba: Deliberado aprovar a atribuição da
habitação T Dois, situada na Rua Thomaz de Mello, número onze, rés-do-chão
direito, Bairro Alto da Loba, mediante a
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renda mensal no valor de oito euros e
cinquenta e cinco cêntimos.

lote trinta e nove, Alto dos Barronhos,
Outurela, Carnaxide).

Proposta n.º 865/19 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Conde Rio
de Rio Maior, n.º 55, 3.º Dto., B.º Alto da
Loba: Deliberado aprovar a atribuição da
habitação T Dois, situada na Rua Conde
de Rio Maior, numero cinquenta e cinco,
terceiro direito, no Bairro Alto da Loba,
mediante a aplicação da renda mensal
apoiada no valor de trinta e três euros
e vinte cêntimos, a partir de um de novembro de dois mil e dezanove.

Proposta n.º 871/19 - DPS
Atribuição de subsídio para apoio ao 58.º
aniversário do Centro de Cultura de
Desporto, para realização da Festa Natal
dos aposentados/2019: Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio ao CCD
- Centro de Cultura e Desporto Quatrocentos e Setenta e Sete, no valor de seis
mil euros.

Proposta n.º 866/19 - DGHM
Atribuição de fogo sito na Rua Dr. Oliveira
Martins, n.º 36, Piso 0D, B.º Moinho das
Rolas: Deliberado aprovar a atribuição
do fogo sito na Rua Doutor Oliveira Martins, número trinta e seis, Piso 0D, Bairro
Moinho das Rolas, mediante a fixação da
renda mensal no valor de oito euros e setenta e dois cêntimos, a partir de um de
dezembro de dois mil e dezanove.
Proposta n.º 867/19 - DGHM
Decisão final do procedimento administrativo de despejo relativo ao fogo sito na
Alameda João de Menezes, N.º 17, 2.º
Dt.º, b.º São Marçal: Deliberado aprovar a
decisão final do procedimento administrativo de despejo relativo ao fogo sito na Alameda João de Menezes, número dezassete, segundo direito, Bairro São Marçal.
Proposta n.º 868/19 - DP
Associação de Moradores do Alto dos
Barronhos e Associação dos Amigos de
Santa Cruz - Revogação da Proposta
de Deliberação n.º 659/19 e Proposta
de Deliberação n.º 661/19: Deliberado
aprovar a revogação da proposta de deliberação número seiscentos e cinquenta
e nove, de dois mil e dezanove e da proposta de deliberação número seiscentos
e sessenta e um, de dois mil e dezanove, referente à Associação de Moradores
do Alto dos Barronhos e Associação dos
Amigos de Santa Cruz.
Proposta n.º 869/19 - DP
Contrato de comodato entre o Município
de Oeiras, a Associação de Moradores
do Alto dos Barronhos e Associação dos
Amigos de Santa Cruz relativo à fração A,
do prédio urbano sito na Rua Tiago de Almeida, N.ºs 22 e 24 e Rua Alfredo da Rocha, N.º 3, no Alto Barronhos: Deliberado
aprovar a celebração de um contrato de
comodato entre o Município de Oeiras, a
Associação de Moradores do Alto dos Barronhos e a e Associação dos Amigos de
Santa Cruz, relativo à partilha da Fração
A, do prédio urbano sito na Rua Tiago de
Almeida, números vinte e dois e vinte e
quatro e Rua Alfredo da Rocha Pereira,
número três, no Alto dos Barronhos.
Proposta n.º 870/19 - DP
Contrato de comodato entre o Município
de Oeiras e a Solfraterno - Associação de
Solidariedade Social de Oeiras, relativo
ao Armazém 18, sito na Rua Comendador Nunes Corrêa, N.º 18, Alto dos Barronhos, Carnaxide: Deliberado aprovar a
celebração de um contrato de comodato
entre o Município e a Solfraterno relativo ao imóvel designado por Armazém
dezoito, sito na Rua Comendador Nunes
Corrêa, número dezoito (antiga Rua D,
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Proposta n.º 872/19 - DD
Atribuição de comparticipação financeira
aos Clubes de Oeiras, no âmbito do 37.º
Troféu CM Oeiras - Corridas das Localidades 2018/2019: Deliberado aprovar
a atribuição de uma comparticipação financeira aos Clubes de Oeiras, no âmbito
do Trigésimo Sétimo Troféu CM Oeiras
- Corridas das Localidades dois mil e dezoito/dois mil e dezanove, no valor global
de dezasseis mil e cem euros.
Proposta n.º 873/19 - DBEC
Pagamento aos escultores não selecionados para o erigir de escultura alusiva à libertação dos presos políticos da prisão de
Caxias: Deliberado aprovar o pagamento
aos escultores não selecionados para o
erigir de escultura alusiva à libertação dos
presos políticos da prisão de Caxias, no
valor de cinco mil euros, cada mais IVA.
Proposta n.º 874/19 - DDS
Celebração de Protocolo entre o Município de Oeiras, a Associação Florescer
e o MAI para implementação do Projeto “Aprender em Círculo” no âmbito do
Contrato Local de Segurança de Oeiras:
Deliberado aprovar a celebração de Protocolo entre o Município de Oeiras, a
Associação Florescer e o MAI para implementação do Projeto “Aprender em
Círculo” no âmbito do Contrato Local de
Segurança de Oeiras.
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2019
ATA NÚMERO TRINTA/DOIS MIL E
DEZANOVE
Proposta n.º 875/19 - DMAG
Plano de Desenvolvimento Estratégico,
Grandes Opções do Plano de 2020-2023
e Orçamento Municipal, Mapa e Orçamento de Pessoal para 2020: Deliberado
aprovar o Plano de Desenvolvimento Estratégico, Grandes Opções do Plano para
o ano dois mil e vinte a dois mil e vinte e
três e Orçamento Municipal, Mapa e Orçamento de Pessoal para dois mil e vinte, bem como, a submissão à Assembleia
Municipal para aprovação.
Proposta n.º 876/19 - DMAG
Imposto Municipal sobre Imóveis respeitante ao ano de 2019 a liquidar em 2020:
Deliberado aprovar o Imposto Municipal
sobre Imóveis respeitante ao ano de dois
mil e dezanove a liquidar em dois mil e
vinte, bem como, o envio à Assembleia
Municipal para aprovação.
Proposta n.º 877/19 - DMAG
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas
Singulares para 2020: Deliberado aprovar o Imposto sobre o Rendimento de

Pessoas Singulares para dois mil e vinte,
assim como, o envio à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 878/19 - DMAG
Taxa Municipal dos Direitos de Passagem: Deliberado aprovar que se fixe um
percentual de zero vírgula vinte e cinco
por cento sobre a faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes
e serviços de comunicações eletrónicas
acessíveis ao público, em local fixo, para
todos os clientes finais do Concelho de
Oeiras face à Taxa Municipal de Direitos
de Passagem (TMDP), a aplicar para o
ano dois mil e vinte e submeter à aprovação da Assembleia Municipal.
Proposta n.º 879/19 - DMAG
Lançamento de Derrama relativa ao ano de
2019 a ser cobrada em 2020: Deliberado
aprovar o lançamento de Derrama relativa
ao ano de dois mil e dezanove a ser cobrada
em dois mil e vinte, bem como, o envio à
Assembleia Municipal pra aprovação.
MARCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA: Deliberado marcar
uma reunião extraordinária para o próximo dia cinco de novembro, pelas dez horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
- SIMAS - Orçamento e Grandes Opções
do Plano para o ano de dois mil e vinte.
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2019
ATA NÚMERO TRINTA E UM /DOIS
MIL E DEZANOVE
Proposta n.º 880/19 - SIMAS
Orçamento e Grandes Opções do Plano
para o ano de 2020: Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos
Serviços Intermunicipalizados de Água e
Saneamento dos Municípios de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de vinte e
oito de outubro de dois mil e dezanove,
na qual deliberou aprovar o Orçamento
e Grandes Opções o Plano para o ano
dois mil e vinte, bem como, a submissão
à Assembleia Municipal para aprovação.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO
DE 2019
ATA NÚMERO TRINTA E DOIS/
DOIS MIL E DEZANOVE
Proposta n.º 881/19 - GCAJ
Início do procedimento de revisão do Regulamento das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada (RZEDL) do
Município de Oeiras: Deliberado aprovar
o início do procedimento de revisão do
Regulamento das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada (RZEDL)
do Município de Oeiras.

Zita Duarte, em Carnaxide: Deliberado
aprovar o reordenamento viário e de circulação da Rua António Rodrigues e Rua
Atriz Zita Duarte, em Carnaxide.
Proposta n.º 884/19 - DMT
Reordenamento viário e de circulação
nas Ruas Iteperano Duarte, Júlia Dantas, Wenceslau Morais e Gaspar Correia,
em Queijas:
Deliberado aprovar o reordenamento
viário e de circulação nas Ruas Iteperano Duarte, Júlia Dantas, Wenceslau Morais e Gaspar Correia, em Queijas.
Proposta n.º 885/19 - DRU - P.º 30DRU/19
Aprovação de abertura de procedimento
de concurso público para a empreitada
“infraestruturas - Fase 5, Leceia”: Deliberado aprovar a abertura do procedimento de concurso público para a empreitada “infraestruturas – Fase cinco,
Leceia.
Proposta n.º 886/19 - GAEP
Relatório Trimestral de Execução Orçamental referente ao 1.º e 2.º trimestre de
2019, da Municípia - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M.,
S.A.: A Câmara tomou conhecimento do
Relatório Trimestral de execução orçamental referente ao primeiro e segundo
trimestre de dois mil e dezanove, da Municípia - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, Empresa Municipal,
Sociedade Anónima, assim como, o envio à Assembleia Municipal para conhecimento.
Proposta n.º 887/19 - GAEP
Plano Plurianual de Atividades e Orçamento para 2020/2021, com parecer do
Fiscal Único, da Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E.M., S.A.: Deliberado
aprovar o Plano Plurianual de Atividades
e Orçamento para dois mil e vinte/dois
mil e vinte e um, com Parecer do Fiscal
Único, da Parques Tejo - Parqueamentos
de Oeiras, Empresa Municipal, Sociedade Anónima, assim como, a submissão à
Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 889/19 - GPI
Atribuição de comparticipação financeira à Liga Portuguesa de Futebol Profissional, no âmbito da realização do Soccerex
2019: Deliberado aprovar a atribuição
de comparticipação financeira, no montante de cinco mil euros, à Liga Portuguesa de Futebol Profissional, para apoio
à organização do jantar Oficial da Liga
Portuguesa de Futebol Profissional que
decorreu no âmbito de um programa de
iniciativas que antecedeu a realização do
Soccerex dois mil e dezanove.

Proposta n.º 882/19 - DMT
Reordenamento viário e de circulação da
Rua António Reis, em Porto Salvo: Deliberado aprovar o reordenamento viário e
de circulação da Rua António Reis, em
Porto Salvo.

Proposta n.º 890/19 - GCAJ
Início do procedimento de elaboração
do Regulamento das Modalidades Afins
de Jogos de Fortuna ou Azar e Outras
Formas de Jogo do Município de Oeiras:
Deliberado aprovar o início do procedimento de elaboração do Regulamento
das Modalidades Afins de Jogos de Fortuna ou Azar e Outras Formas de Jogo do
Município de Oeiras.

Proposta n.º 883/19 - DMT
Reordenamento viário e de circulação
da Rua António Rodrigues e Rua Atriz

Proposta n.º 892/19 - DP
Abate de 5 computadores portáteis e
cedência definitiva ao Estabelecimento
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Prisional de Caxias: Deliberado aprovar
o abate contabilístico de cinco computadores portáteis HP e cedência definitiva
ao Estabelecimento Prisional de Caxias.

Voluntários de Barcarena, Carnaxide,
Dafundo, Oeiras e Paço de Arcos, para
aquisição de equipamentos de proteção
individual e formação prática.

Proposta n.º 893/19 - DP
Celebração de contrato de arrendamento para outros fins não habitacionais entre o Município de Oeiras e Oceano Pacífico, Atividades Turísticas, Lda. - Rua
Costa Pinto, n.º 198, em Paço de Arcos:
Deliberado aprovar a celebração de um
contrato de arrendamento para outros
fins não habitacionais entre o Município
de Oeiras e a “Oceano Pacífico - Atividades Turísticas, Limitada”, na Rua Costa
Pinto, número cento e noventa e oito,
em Paço de Arcos.

Proposta n.º 899/19 - GCAJ
Aquisição de prédio urbano sito na Avenida dos Bombeiros Voluntários, n.º 2 a
5, em Algés: Deliberado aprovar a aquisição do prédio urbano, situado na Avenida dos Bombeiros Voluntários, número
dois a cinco, em Algés.

Proposta n.º 894/19 - DRU
Programa Habitação Jovem dos Centros
Históricos - Atribuição de 20 frações e
cálculo de rendas: Deliberado aprovar a
atribuição de vinte frações e cálculo de
rendas, no que diz respeito ao programa
Habitação Jovem dos Centros Históricos.
Proposta n.º 895/19 - GAEP
Plano e Orçamento para 2020 e Grandes Opções do Plano para 2020, da
Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos
Culturais e Desportivos, E.M.: Deliberado aprovar o Plano e Orçamento para
dois mil e vinte e as Grandes Opções do
Plano para dois mil e vinte, incluindo o
parecer do Fiscal único designado, bem
como o Mapa de Pessoal apresentados
pela Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos Culturais e Desportivos, Empresa Municipal, assim como, a submissão
à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 896/19 - GAEP
Relatório de Controlo de Gestão do 1°.
semestre 2019, da Tratolixo - Tratamento de Resíduos Sólidos, E.I.M., S.A.: A
Câmara tomou conhecimento do Relatório de Controlo de Gestão do primeiro
semestre dois mil e dezanove da Tratolixo - Tratamento de Resíduos Sólidos,
Empresa Intermunicipal, Sociedade
Anónima, assim como, a submissão à
Assembleia Municipal também para conhecimento.
Proposta n.º 897/19 - DGEV
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 notificação de audiência
dos contrainteressados: Deliberado aprovar a ratificação do ato de notificação de
audiência dos contrainteressados, do
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 898/19 - PCM
Atribuição de comparticipação financeira às Associações Humanitárias de
Bombeiros Voluntários de Barcarena,
Carnaxide, Dafundo, Oeiras e Paço de
Arcos, para aquisição de equipamentos
de proteção individual e formação prática: Deliberado aprovar a atribuição
de comparticipação financeira às Associações Humanitárias de Bombeiros

Proposta n.º 900/19 - DE
Atribuição de comparticipação financeira ao Agrupamento de Escolas de Linda-a-Velha e Queijas para a aquisição
de calculadoras gráficas e equipamentos
científicos para os laboratórios da Escola Secundário Professor José Augusto
Lucas: Deliberado aprovar a atribuição
de uma comparticipação financeira ao
Agrupamento de Escolas de Linda-a-Velha e Queijas, no valor de três mil seiscentos e noventa e três euros e quarenta
e oito cêntimos, como comparticipação
para a aquisição de equipamentos científicos para a Escola Secundária Professor
José Augusto Lucas.
Proposta n.º 901/19 - DDPE
Atribuição de comparticipação financeira à Folkzitas - Associação de Dança
Popular, para dinamização de atividades
de dança nas escolas do Município de
Oeiras: Deliberado aprovar a atribuição
de comparticipação financeira à Folkzitas - Associação de Dança Popular, para
dinamização de atividades de dança nas
escolas do Município de Oeiras para o
ano letivo de dois mil e dezanove/dois
mil e vinte, no valor de trinta e um mil
setecentos e oitenta euros.
Proposta n.º 902/19 - DAEGA
Transportes escolares - 2019/2020 - Pagamento de faturas relativas a 937alunos: Deliberado aprovar o cabimento no
valor de sessenta e dois mil duzentos e
oitenta e um euros e quarenta cêntimos,
destinado ao pagamento das faturas relativas a títulos de transporte a novecentos
e trinta e sete alunos.
Proposta n.º 903/19 - DAEGA
Transportes escolares - 2019/2020 - Pagamento de faturas relativas a 127alunos:
Deliberado aprovar o valor de oito mil
seiscentos e trinta e sete euros, destinado
ao pagamento das faturas relativas a títulos de transporte (decorrente da atribuição do subsídio nos meses de novembro e
dezembro de dois mil e dezanove).
Proposta n.º 904/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à KMT - Associação Moreira Team,
para continuidade do projeto de inclusão
social pelo desporto no Centro Comunitário do Alto da Loba: Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação
financeira, no valor de cinco mil cento e
noventa euros, para a realização da atividade regular de “kickboxing” para crianças e jovens no território de abrangência
dos Bairros Municipais do Alto da Loba,
Bugio, Terrugem e Pombal.
Proposta n.º 905/19 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Av.ª dos Cavaleiros, n.º 24, R/C A, B.º Outurela/

Portela: Deliberado aprovar a atribuição da habitação T Um, na Avenida
dos Cavaleiros, número vinte e quatro,
rés-do-chão A, Bairro Outurela/Portela,
em Carnaxide, com a fixação da renda
mensal no valor de oito euros e setenta e
dois cêntimos.
Proposta n.º 906/19 - DGHM
Atribuição do fogo sito no Largo Quinta
do Jardim, n.º 3, R/C Dt.º, B.º Dr. Francisco Sá Carneiro: Deliberado aprovar
a atribuição da habitação T Um, situada no Largo Quinta do Jardim, número
três, rés-do-chão direito, Bairro Doutor
Francisco Sá Carneiro, mediante a renda
mensal no valor de catorze euros e três
cêntimos.
Proposta n.º 907/19 - DGHM
Celebração de contrato de arrendamento
relativo ao fogo sito na Rua Alves Redol,
Bloco A, 3.º Esq.º, B.º Casal do Deserto:
Deliberado aprovar a elaboração de contrato de arrendamento apoiado referente
ao fogo sito na Rua Alves Redol, Bloco
A, terceiro esquerdo, no Bairro Casal do
Deserto, mediante a renda mensal apoiada no valor de noventa e cinco euros e
cinquenta e três cêntimos, iniciada a um
de setembro de dois mil e dezanove.
Proposta n.º 908/19 - DGHM
Celebração de contrato de arrendamento
relativo ao fogo sito na Rua Antão Gonçalves, n.º 4, R/C Dto., B.º dos Navegadores: Deliberado aprovar a atribuição da
fração T Quatro, situada no Bairro dos
Navegadores, na Rua Antão Gonçalves,
número quatro, rés-do-chão direito, com
uma renda fixada em trinta e dois euros e
oitenta e cinco cêntimos, a partir de um
de dezembro de dois mil e dezanove.
Proposta n.º 909/19 - DGHM
Celebração de contrato relativo ao fogo
sito na Rua Francisco Manuel de Melo,
n.º 13, 2.º Esq., B.º Bento de Jesus Caraça: Deliberado aprovar a elaboração
de contrato de arrendamento apoiado
referente ao fogo sito na Rua Francisco
Manuel de Melo, número treze, segundo
esquerdo, no Bairro Bento de Jesus Caraça, mediante fixação da renda mensal
apoiada no valor de trinta e dois euros e
oitenta e cinco cêntimos, a partir de um
de dezembro de dois mil e dezanove.
Proposta n.º 910/19 - DGHM
Venda de habitação municipal sita na
Rua Conde de Rio Maior, n.º 55, R/C
Esq.º, B.º do Alto da Loba, em Paço de
Acos: Deliberado aprovar a compra e
venda da habitação municipal T Dois,
sita na Rua Conde de Rio Maior, número
cinquenta e cinco, rés-do-chão esquerdo, Bairro do Alto da Loba, em Paço de
Arcos, pelo preço de quarenta e seis mil
seiscentos e um euros e cinquenta e
quatro cêntimos.
Proposta n.º 911/19 - DGHM
Decisão final do procedimento administrativo de despejo relativo ao fogo sito
na Rua Dr. Vítor Sá Machado, n.º 9, 1.º
Esq., B.º Páteo dos Cavaleiros:
Deliberado aprovar a decisão final do
procedimento administrativo de despejo
relativo ao fogo sito na Rua Doutor Vítor
Sá Machado, número nove, primeiro esquerdo, Bairro Páteo dos Cavaleiros.
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Proposta n.º 912/19 - DGA
Aprovação dos relatórios preliminar e
final e consequente adjudicação e aprovação da minuta de contrato relativo 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: Deliberado aprovar os relatórios preliminar e final e consequentemente a adjudicação da aquisição da
prestação de serviços de desmatação de
espécies infestantes em linhas de água,
na modalidade de fornecimento contínuo
ao concorrente Recolte, Serviços e Meio
Ambiente, Sociedade Anónima, pelo valor de quatrocentos e quarenta e sete mil
cento e cinquenta e quatro euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 913/19 - UPG - P.º
2019/130-DGEP
Ratificação do ato administrativo de
decisão sobre esclarecimentos e erros e
omissões, aprovação dos relatórios preliminar e final e consequente adjudicação - Aprovação da minuta do contrato
referente à requalificação da Rua Salette Tavares, Oeiras: Deliberado aprovar
a ratificação do ato administrativo de
decisão sobre esclarecimentos e erros e
omissões, aprovação dos relatórios preliminar e final e consequente adjudicação - Aprovação da minuta do contrato
referente à requalificação da Rua Salette
Tavares, Oeiras.
Proposta n.º 914/19 - UPG - P.º
2019/140-dgep
Aprovação do relatório e consequente
adjudicação e aprovação da minuta do
contrato relativo ao reordenamento viário
na interseção da Rua Direita do Dafundo
com a Rua João Chagas, Algés: Deliberado aprovar o relatório e consequente
adjudicação e aprovação da minuta do
contrato relativo ao reordenamento viário
na interseção da Rua Direita do Dafundo
com a Rua João Chagas, Algés.
Proposta n.º 915/19 - PCM
Concessão de medalhas a Bombeiros da
Associação Humanitária dos Bombeiros
de Algés:
Deliberado aprovar a concessão de medalhas a Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros de Algés:
- Medalha Municipal de Bons Serviços
(Grau Cobre):
-M
 arília da Graça Antunes Leite - Oficial Bombeiro de Segunda.
- Bruno Alexandre Paiva Esteves - Subchefe;
- Rodrigo Campos Amaral Gomes - Bombeiro de Terceira;
- Jorge Miguel Alves Garcia - Bombeiro
de Terceira;
- Tiago da Conceição Coutinho Rijo de
Almeida - Bombeiro de Terceira;
- João Afonso Rodrigues Alves da Costa Bombeiro de Terceira.
- Medalha Municipal de Bons Serviços
(Grau Prata):
-T
 iago Manuel Paulo de Sousa - Chefe;
-
Carmem Alexandra Gomes Moreno Bombeiro de Primeira;
- Nelson Manuel Ferreira Alves - Bombeiro de Terceira.
- Medalha Municipal de Bons Serviços
(Grau Ouro):
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- José Carlos Gomes de Carvalho - Adjunto de Comando.
Proposta n.º 916/19 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua António
Gomes Leal, n.º 9, R/C Dto, B.º de S.
Marçal: Mantém-se agendada a fim de ser
analisada e votada em próxima reunião.
Proposta n.º 917/19 - DD
Atribuição de comparticipação financeira para apoio à organização de provas 38.ª edição Troféu C.M.Oeiras - Corridas
das Localidades: Deliberado aprovar a
atribuição de uma comparticipação financeira no valor global de cinco mil e
quatrocentos euros, para apoio à organização de provas – Trigésima Oitava
Edição Troféu C.M.Oeiras - Corridas das
Localidades.
Proposta n.º 918/19 - GP
Fixação de preço de venda ao público de
publicações. Deliberado aprovar o preço
unitário de venda ao público das publicações:
- Livro - Neves e Sousa Pintor de Angola - trinta e cinco euros mais seis por
cento de IVA e
-
Livro - Exposição Lima de Freitas quinze euros mais seis por cento de IVA.
Proposta n.º 919/19 - DPOC
17.ª alteração orçamental: Deliberado
aprovar a décima sétima alteração às
Grandes Opções do Plano e ao Orçamento da Despesa, no valor global de um
milhão cento e quinze mil seiscentos e
oito euros e oitenta e um cêntimos.
Proposta n.º 920/19 - DRU
Dinamização dos centros históricos Atribuição de comparticipação financeira à ACECOA - Associação Comercial e
Empresarial dos Concelhos de Oeiras e
Amadora para execução das festas de S.
Martinho em Oeiras e Algés: Deliberado
aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira à Associação Comercial
e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e
Amadora (ACECOA), no valor de sessenta e um mil euros, para execução das Festas de São Martinho, em Oeiras e Algés.
Proposta n.º 921/19 - DIGT
Alteração do PDM de Oeiras para adequação ao novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - Participação
preventiva: Deliberado aprovar a alteração
do PDM de Oeiras para adequação ao
novo Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial - Participação preventiva, bem como, o envio à Assembleia
Municipal para conhecimento.
Proposta n.º 922/19 - DCS
ACES de Lisboa Ocidental e Oeiras - Pedido de cedência de espaço para realização de encontro no âmbito da comemoração do Dia Internacional dos Direitos
da Criança: Deliberado aprovar o reconhecimento da isenção do pagamento
do preço devido pela cedência do Auditório da Biblioteca Municipal de Oeiras,
pedido pela ACES de Lisboa Ocidental
e Oeiras, para realização de encontro
no âmbito da Comemoração do Dia Internacional dos Direitos da Crianças,
subordinado ao tema “Encontro dos NACJR do ACES Lisboa Ocidental e Oeiras
e NHACJR do Centro Hospitalar Lisboa
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Ocidental - Núcleos de Apoio à Criança e
Jovem em Risco”, no valor total de cento
e doze euros e três cêntimos.
Proposta n.º 923/19 - SIMAS
Abertura de procedimento por concurso
público com publicidade internacional
para a prestação de serviços de segurança e vigilância para as instalações dos SIMAS de Oeiras e Amadora: Ratificada a
deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados
de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de vinte e oito
de outubro de dois mil e dezanove, na
qual aprovou a abertura de procedimento por concurso público com publicidade
internacional para a prestação de serviços de vigilância e segurança nas instalações dos SIMAS de Oeiras e Amadora.
Proposta n.º 924/19 - SIMAS
Alteração dos preços dos serviços domiciliários complementares - 2020:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
Proposta n.º 925/19 - DP
Desafetação de parcela de terreno do domínio público para o domínio privado do
Município de Oeiras, sita em Carnaxide:
Deliberado aprovar a desafetação de
parcela de terreno do domínio público
para o domínio privado do Município de
Oeiras, sita em Carnaxide, bem como, a
submissão à Assembleia Municipal.
Proposta n.º 926/19 - DP
Ratificação do ato de adjudicação e aprovação da minuta contratual relativa ao
procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição
de serviços de seguros de ramos diversos, por divisão em lotes: Deliberado
aprovar a ratificação do ato de adjudicação e aprovação da minuta contratual
relativa ao procedimento por concurso
público com publicidade internacional
para aquisição de serviços de seguros de
ramos diversos, por divisão em lotes.
Proposta n.º 927/19 - DPM
Aquisição por doação e por ocupação de
veículos abandonados: Deliberado aprovar a aquisição por ocupação e por doação de veículos abandonados.
Proposta n.º 928/19 - DD
Atribuição de comparticipações financeiras para desenvolvimento de atividades de gerontomotricidade no âmbito do
Programa Fit Sénior 2019-2020: Deliberado aprovar a atribuição de comparticipações financeiras para desenvolvimento de atividades de gerontomotricidade
no âmbito do Programa Fit Sénior dois
mil e dezanove – dois mil e vinte, no
montante global de vinte e um mil oitocentos e oitenta euros.
Proposta n.º 929/19 - DDPE
Atribuição de comparticipação financeira ao Agrupamento de Escolas de
São Julião da Barra para apoio à implementação do projeto “CriAtividade:
Problem Solvers em Ação” no ano letivo
2019/2020: Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira
no valor de dezasseis mil e quinhentos
euros, ao Agrupamento de Escolas de
São Julião da Barra para o ano letivo

de dois mil e dezanove/dois mil e vinte,
viabilizar o desenvolvimento do programa “CriAtividade: Problem Solvers em
Ação”, promovido pelo Torrance Center
Portugal, abrangendo vinte e cinco professores e aproximadamente quinhentos
alunos de diferentes níveis de ensino (do
Primeiro Ciclo ao Ensino Secundário).
Proposta n.º 930/19 - DPGRE
Atribuição de comparticipação financeira ao Agrupamento de Escolas S. Julião
da Barra para aquisição de equipamento
para a sala robótica na Escola Secundária Sebastião e Silva: Deliberado aprovar
a atribuição de uma comparticipação
financeira ao Agrupamento de Escolas
São Julião da Barra, no valor de três
mil quinhentos e noventa e nove euros
e sessenta e oito cêntimos, como comparticipação para a aquisição de equipamento técnico e específico para a sala de
robótica na Escola Secundária Sebastião
e Silva.
Proposta n.º 931/19 - DAEGA
Atribuição de comparticipação financeira ao Centro Sagrada Família para
funcionamento do projeto “Sala Aberta”: Deliberado aprovar a atribuição de
comparticipação financeira ao Centro
Sagrada Família, no valor de dezanove
mil quatrocentos e vinte e três euros e
oitenta e quatro cêntimos, para funcionamento do Projeto “Sala Aberta”.
Proposta n.º 932/19 - DAEGA
Atribuição de comparticipação financeira ao Agrupamento de Escolas Aquilino
Ribeiro para apoio ao funcionamento do
Projeto Bandas de Garagem: Deliberado
aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira ao Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro, no valor de nove
mil novecentos e trinta e cinco euros,
destinados a apoiar o funcionamento do
Projeto Bandas de Garagem no ano letivo dois mil e dezanove/dois mil e vinte.
Proposta n.º 933/19 - DDPE
Atribuição de comparticipação financeira à Fundação Calouste Gulbenkian
e ao Instituto de Tecnologia Química e
Biológica António Xavier, no âmbito da
Estratégia Oeiras Ciência e Tecnologia - 2020-2025: Deliberado aprovar a
comparticipação financeira no valor de
duzentos e noventa e sete mil oitocentos
e dez euros, à Fundação Calouste Gulbenkian - Instituto Gulbenkian de Ciência e de uma comparticipação financeira
no valor de trinta e cinco mil euros ao
Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier.
Proposta n.º 934/19 - DSA
Aprovação do projeto de decisão de adjudicação e consequente adjudicação e
aprovação da minuta de contrato escrito
relativo ao procedimento por ajuste direto para aquisição de serviços qualificados
de apoio técnico ao ERP-AIRC, em regime de bolsa de dias: Deliberado aprovar
a adjudicação da aquisição de serviços
qualificados de apoio técnico ao ERP-AIRC, em regime de bolsa de dias, ao
concorrente AIRC - Associação de Informática da Região Centro, no montante
de cento e oitenta e um mil setecentos e
setenta e cinco euros, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.

Proposta n.º 935/19 - GP
Ratificação do ato do Senhor Presidente
da Câmara, de aprovação e assinatura do
protocolo de cedência de utilização temporário do imóvel denominado “Forte do
Areeiro”, em Oeiras: Deliberado ratificar
o ato do Senhor Presidente da Câmara,
de aprovação e assinatura do Protocolo
de cedência de utilização temporário do
imóvel denominado “Forte do Areeiro”,
em Oeiras, assim como, o envio à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 891/19 - DGP
Processos disciplinares nºs. 06/2019 e
08/2019: Deliberado aplicar ao funcionário, com o número mecanográfico três
mil quatrocentos e vinte e um, a sanção
disciplinar de suspensão, correspondente a quarenta e cinco dias.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO
DE 2019
ATA NÚMERO TRINTA E TRÊS/
DOIS MIL E DEZANOVE
Proposta n.º 916/19 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua António
Gomes Leal, n.º 9, R/C Dto, B.º de S.
Marçal: Mantém-se agendada a fim de ser
analisada e votada em próxima reunião.
Proposta n.º 924/19 - SIMAS
Alteração dos preços dos serviços domiciliários complementares para 2020:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
vinte e oito de outubro de dois mil e dezanove, na qual aprovou a alteração aos
preços dos Serviços Domiciliários Complementares para dois mil e vinte.
Proposta n.º 936/19 - GPI
Atribuição de comparticipação financeira à Premivalor - Estudos, Investimentos
e Participações, Lda., para a organização
e implementação do prémio “Oeiras
Valley”, 1.ª edição 2019-2020: Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
Proposta n.º 937/19 - DPU
Alteração do uso do lote 9, do alvará de loteamento n.º 16/96 (req.º 103/19 apenso
ao proc..º 660/1984), sito em Queluz de
Baixo: Deliberado indeferir a alteração ao
alvará de loteamento número dezasseis,
de noventa e seis, sito a nascente do nó
da Circular Regional Exterior de Lisboa CREL, em Queluz de Baixo.
Proposta n.º 938/19 - DPU
Pedido de alteração ao lote 19 do alvará de loteamento n.º 14/1996 (req.º n.º 3487/2019 apenso ao proc..º
n.º4585/1990), sito no condomínio
”Quinta São Miguel dos Arcos”, em Paço
de Arcos, solicitado por Lin Tianbiao: Deliberado aprovar a alteração do alvará de
loteamento número catorze, de mil novecentos e noventa e seis, sito no condomínio ”Quinta São Miguel dos Arcos”, em
Paço de Arcos, solicitado por Lin Tianbiao.
Proposta n.º 939/19 - GAEP
Relatório e Contas (2018) e Plano de
Atividades e Orçamento (2019) da Ta-
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guspark - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento do Parque de Ciência e
Tecnologia da área de Lisboa, S.A.:
A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas (dois mil e dezoito) e
Plano de Atividades e Orçamento (dois
mil e dezanove) da Taguspark - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento do
Parque de Ciência e Tecnologia da área
de Lisboa, S.A., bem como, submeter à
Assembleia Municipal para tomada de
conhecimento.
Proposta n.º 940/19 - DGEV
Ratificação do ato de decisão sobre a
impugnação administrativa relativa 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: Deliberado aprovar a ratificação do ato de decisão
sobre a impugnação administrativa relativa 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 941/19 - DP
Adjudicação definitiva da alienação em
hasta pública de 6 lotes de terreno sitos no Almarjão, Algés, à “Índice Plural
- Unipessoal, Lda.”: Deliberado aprovar
a adjudicação definitiva da alienação em
hasta pública de seis lotes de terreno sitos no Almarjão, Algés, à “Índice Plural
- Unipessoal, Lda.”, pelo valor de catorze
milhões e quinhentos mil euros.
Proposta n.º 942/19 - DP
Concessão da exploração de parte delimitada do Edifício do Mercado de Linda-a-Velha - Exclusão de proposta e término do concurso público: Deliberado
aprovar a exclusão de proposta e término
do concurso público, referente à concessão da exploração de parte delimitada do
Edifício do Mercado de Linda-a-Velha.
Proposta n.º 943/19 - GAEP
Celebração do Contrato de Gestão com
Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos
Culturais e Desportivos, E.M. - Aprovação
da minuta retificada (Proposta de Deliberação n.º 301/2019): Deliberado aprovar
a minuta retificada da proposta de deliberação número trezentos e um, de dois mil
e nove, respeitante à celebração do Contrato de Gestão com a Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos Culturais e Desportivos, Empresa Municipal, assim como, a
submissão à Assembleia Municipal.
Proposta n.º 944/19 - GAEP
Celebração de contrato de gestão com a
Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E.M., S.A. - Aprovação da minuta
retificada (Proposta de Deliberação n.º
303/2019): Deliberado aprovar a minuta retificada da Proposta de Deliberação
número trezentos e três, de dois mil e
nove, relativa à celebração do Contrato
de Gestão com os gestores da Parques
Tejo - Parqueamentos de Oeiras, Empresa Municipal, Sociedade Anónima, bem
como, o envio à Assembleia Municipal.
Proposta n.º 945/19 - GAEP
Celebração de contrato-programa com
a Oeiras Viva - Gestão de Equipamen-

tos Culturais e Desportivos, E.M., para
criação de Posto de Turismo no Palácio
Marquês de Pombal: Deliberado aprovar
a celebração de contrato-programa com
a Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos
Culturais e Desportivos, Empresa Municipal, para criação de Posto de Turismo
no Palácio Marquês de Pombal, assim
como, a submissão à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 946/19 - DRU - P.º 21/
DRU/2019
Praça Restani - Queluz de Baixo - Aprovação de relatório final e adjudicação do procedimento de concurso público para empreitada: Deliberado aprovar o relatório
final e adjudicação do procedimento de
concurso público para empreitada “Vinte
e Um/DRU/dois mil e dezanove - Praça
Restani, Queluz de Baixo”, à empresa
“A.P.I. - Construções, Limitada”, pelo valor
de trezentos e trinta e três mil oitocentos e
vinte e oito euros e oitenta e um cêntimos,
mais IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 947/19 - GP
Concessão de Medalha a Bombeiro da
Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Oeiras: Deliberado aprovar a concessão da Medalha Municipal
de Mérito - Grau Ouro, ao Primeiro Comandante José Manuel Pires Pereira, da
Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Oeiras.
Proposta n.º 948/19 - DOM - P.º
2019/92 - DEM
Estaleiro de Porto Salvo Norte - Novo pavilhão industrial - Ratificação da decisão
sobre esclarecimentos e respetiva retificação - Aprovação dos relatórios preliminar, 2.º preliminar e final, e consequente
adjudicação e aprovação da minuta do
contrato: Deliberado aprovar os relatórios preliminar, segundo preliminar e
final do júri, bem como, a adjudicação
da proposta para a empreitada de obra
pública “Estaleiro de Porto Salvo Norte Novo Pavilhão Industrial” - Processo dois
mil e dezanove/noventa e dois-DEM, do
concorrente Arouconstroi - Engenharia
e Construções, Sociedade Anónima, pelo
valor de duzentos e noventa e quatro mil
trezentos e cinquenta e cinco euros e
cinquenta e seis cêntimos, acrescido de
IVA à taxa legal de seis por cento e com o
prazo de execução de cento e vinte dias.
Proposta n.º 949/19 - GCAJ
Início do procedimento de elaboração do
Regulamento de Concessão de Apoios
Municipais nas Áreas do Desenvolvimento Social e da Saúde: Deliberado
aprovar o início do procedimento de elaboração do Regulamento Municipal de
Concessão de Apoios nas Áreas do Desenvolvimento Social e da Saúde.
Proposta n.º 950/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Associação Alzheimer Portugal, para
apoio ao desenvolvimento do Gabinete
Cuidar Melhor: Deliberado aprovar a
atribuição de comparticipação financeira no valor de dezasseis mil trezentos e
oitenta e dois euros e trinta e cinco cêntimos, à Associação Alzheimer Portugal,
para apoio ao desenvolvimento do Gabinete Cuidar Melhor, de Oeiras.

Proposta n.º 951/19 - DCS
Revogação do contrato n.º 407/2017,
celebrado com o Centro Social e Paroquial de Barcarena: Deliberado revogar
o contrato número quatrocentos e sete,
de dois mil e dezassete, celebrado com o
Centro Social e Paroquial de Barcarena.
Proposta n.º 952/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Associação Prevenir - Organização
Não Governamental de Prevenção e
Promoção da Saúde, no âmbito do Programa de Promoção de Hábitos de Vida
Saudáveis - “Eu Passo…”: Deliberado
aprovar a atribuição da comparticipação financeira, no montante global de
sete mil e quinhentos euros, à Associação Prevenir - Organização Não Governamental de Prevenção e Promoção da
Saúde, destinado a dar continuidade ao
Programa de Promoção de Hábitos de
Vida Saudáveis - “Eu Passo…”.
Proposta n.º 953/19 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Thomaz
de Mello, n.º 11, 1.º Dto., Bairro Alto da
Loba: Deliberado aprovar a atribuição da
habitação T Um, situada na Rua Thomaz
de Mello, número onze, primeiro direito,
Bairro Alto da Loba, mediante a aplicação da renda mensal apoiada no valor de
setenta e cinco euros e trinta e quatro
cêntimos, a partir de um de dezembro de
dois mil e dezanove.
Proposta n.º 954/19 - DGHM
Celebração de contrato relativo ao fogo
sito na Alameda Diogo de Teive, n.º 9,
3.º Dto., Bairro dos Navegadores: Deliberado aprovar a elaboração de contrato de
arrendamento apoiado, do fogo sito na
Alameda Diogo de Teive, número nove,
terceiro direito, Bairro dos Navegadores,
mediante a manutenção da renda mensal apoiada no valor de oito euros e setenta e dois cêntimos, iniciada em um de
novembro de dois mil e dezanove.
Proposta n.º 955/19 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Dr. Nuno
Simões, n.º 5, R/C Dto., Bairro Páteo dos
Cavaleiros: Deliberado aprovar a atribuição do fogo de tipologia T Três, sito na
Rua Doutor Nuno Simões, número cinco,
rés-do-chão direito, Bairro Páteo dos Cavaleiros, mediante a fixação da renda no
valor de duzentos e onze euros e vinte e
um cêntimos, com início a um de dezembro de dois mil e dezanove.
Proposta n.º 956/19 - DGHM
Decisão final do procedimento administrativo de despejo relativo ao fogo
sito na Rua Maria Albertina, n.º 8, R/C
Esq.º, Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro:
Deliberado aprovar a decisão final do
procedimento administrativo de despejo
relativo ao fogo sito na Rua Maria Albertina, número oito, rés-do-chão esquerdo,
Bairro Doutor Francisco Sá Carneiro.
Proposta n.º 957/19 - DGHM
Decisão final do procedimento administrativo de despejo relativo ao fogo sito
na Alameda Jorge Álvares, n.º 12, C/V
B, Bairro dos Navegadores: Deliberado
aprovar a decisão final do procedimento administrativo de despejo relativo na
qualidade de proprietária da habitação
social sita na Alameda Jorge Álvares,
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número doze, cave B, Bairro dos Navegadores.
Proposta n.º 958/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira a entidades parceiras para reforço de
verbas no âmbito do Fundo de Emergência Social - aditamento: Deliberado aprovar o aditamento referente a atribuição
de comparticipação financeira às entidades parceiras para reforço de verbas no
âmbito do Fundo de Emergência Social
-descriminadas, no montante global de
quarenta mil euros.
Proposta n.º 959/19 - DRU
Estudo Urbanístico Orientador para o
Desenvolvimento do Bairro da Quinta
da Gandarela: Deliberado aprovar o Estudo Urbanístico Orientador para a Reconversão e Ordenamento do Território
do Bairro da Quinta da Gandarela, em
Carnaxide.
Proposta n.º 960/19 - DACT
Atribuição de comparticipação financeira à Associação Cultural e Recreativa da
Ribeira da Laje, para limpeza do Centro
Cultural da Laje: Deliberado aprovar a
atribuição de comparticipação financeira à Associação Cultural da Laje, para a
limpeza do Centro Cultural da Laje, no
valor de oito mil cento e cinquenta euros.
Proposta n.º 961/19 - GCAJ
Contrato n.º 139/2015 - “Protocolo de
Colaboração entre o Município de Oeiras
e a Agrobio - Associação Portuguesa de
Agricultura Biológica” - Resolução sancionatória: Deliberado aprovar a resolução do contrato número cento e trinta
e nove, de dois mil e quinze - Protocolo
de Colaboração celebrado entre o Município de Oeiras e a Agrobio - Associação
Portuguesa de Agricultura Biológica, em
dezasseis de junho de dois mil e quinze,
por incumprimento definitivo do contrato, imputável à adjudicatária.
Proposta n.º 962/19 - DFP
Revogação da proposta de deliberação
n.º 307/2019 - Celebração de contrato
de comodato, relativo à fração autónoma
B, do prédio urbano sito na Rua Dr. João
dos Santos, nºs 5, 5A, 5B e Rua Professor Delfim Santos, n.º 6, loja, no Bairro
Encosta da Portela: Deliberado aprovar
a revogação da proposta de deliberação
número trezentos e sete, de dois mil e
dezanove, que determinava a celebração
de um contrato de comodato relativo à
fração autónoma B, do prédio urbano
sito na Rua Doutor João dos Santos, números cinco, cinco A, cinco B e Rua Professor Delfim Santos, número seis, loja,
no Bairro Encosta da Portela.
Proposta n.º 963/19 - 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
vinte mil euros, ao Centro de Cultura e
Desporto, a fim de possibilitar a atribuição de subsequentes apoios no âmbito
do Fundo de Emergência Social.
Proposta n.º 964/19 - DPS
Atribuição de subsídio ao CCD, para
aquisição de cabazes de natal para trabalhadores e aposentados do Município:
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Deliberado aprovar a atribuição de um
subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, no valor de cento e quarenta mil
euros, destinados a assumir os encargos
com a aquisição de cabazes para os trabalhadores e aposentados do Município
de Oeiras.

atividade cultural regular, em 2019 - 2.ª
fase: Deliberado aprovar a atribuição de
comparticipação financeira às Associações Culturais para apoio à atividade
cultural regular, em dois mil e dezanove,
segunda fase, no valor global de vinte e
dois mil e setecentos euros.

Proposta n.º 965/19 - GP
Atribuição de comparticipação financeira à Paróquia de Nossa Senhora da
Conceição da Outurela, para apoio à
realização das Festas de Santa Catarina: Deliberado aprovar a atribuição de
uma comparticipação financeira de mil
e duzentos euros, a favor da Paróquia de
Nossa Senhora da Conceição da Outurela, para apoio à realização das Festas de
Santa Catarina.

Proposta n.º 972/19 - DDPE
Transferência de verbas para o desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular (AEC - Ano letivo
2019/2020, no âmbito do contrato interadministrativo de delegação de competências e da reorganização da oferta por
iniciativa municipal: Deliberado aprovar
a transferência de verbas para o desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular (AEC - Ano letivo dois
mil e dezanove/dois mil e vinte), no âmbito do contrato interadministrativo de
delegação de competências e da reorganização da oferta por iniciativa municipal, no valor global de seiscentos e dezoito mil seiscentos e vinte euros.

Proposta n.º 966/19 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Av.ª dos Cavaleiros, n.º 16, 3.º D, Bairro Outurela/
Portela: Deliberado aprovar a atribuição
do fogo T Dois, sito na Avenida dos Cavaleiros, número dezasseis, terceiro D, no
Bairro Outurela/Portela, em Carnaxide,
mediante a fixação da renda mensal no
valor de cento e quatro euros e trinta
cêntimos, a partir do dia um de janeiro
de dois mil e vinte.
Proposta n.º 967/19 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira ao Lar “A Fonte” para apoio à deslocação de idosos ao Jardim Zoológico:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
trezentos e cinquenta e um euros e cinquenta cêntimos, à entidade Lar “A Fonte” para apoio à deslocação dos idosos ao
jardim Zoológico.
Proposta n.º 968/19 - DP
Celebração de contrato de comodato
com a KMT - Associação Moreira Team,
relativo à fração municipal sita na Rua
Instituto Conde de Agrolongo, n.º 43,
R/C A, no Bairro do Alto da Loba: Deliberado aprovar a celebração de um
contrato de comodato entre o Município
de Oeiras e a KMT - Associação Moreira
Team, relativo à fração municipal sita na
Rua Instituto Conde de Agrolongo, número quarenta e três, R/C A, no Bairro
do Alto da Loba.
Proposta n.º 969/19 - DP
Desafetação de parcela de terreno do
domínio público para o domínio privado do Município de Oeiras, sita em
Valejas - Barcarena: Deliberado aprovar
a desafetação de parcela de terreno do
domínio público para o domínio privado
do Município de Oeiras, sita em Valejas
– Barcarena, assim como, a submissão à
Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 970/19 - DACT
Atribuição de comparticipação financeira às Associações Culturais para apoio a
atividades ou projetos pontuais - 2019:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira aos trinta Agentes Culturais, como Apoio Pontual, no
valor global de cinquenta e dois mil novecentos euros e trinta e cinco cêntimos.
Proposta n.º 971/19 - DACT
Atribuição de comparticipação financeira às Associações Culturais para apoio à
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Proposta n.º 973/19 - GCAJ
Aceitação de doação de escultura pelo
Escultor Gregory Potosky ao Município
de Oeiras, a ser colocada no Jardim do
Palácio Anjos, em Algés: Deliberado aceitar e agradecer a doação da escultura
pelo Escultor Gregory Potosky, ao Município de Oeiras, a ser colocada no Jardim
do Palácio Anjos, em Algés.
Proposta n.º 974/19 - DDPE
Atribuição de comparticipação financeira aos Agrupamentos de Escolas para a
aquisição de equipamento (despesa de
capital), no âmbito do Projeto Mochila
Leve - Ano letivo 2019/2020: Deliberado
aprovar a atribuição de comparticipação
financeira aos Agrupamentos de Escolas
para a aquisição de equipamento, no âmbito do Projeto Mochila Leve - Ano letivo
dois mil e dezanove/dois mil e vinte, no
valor total de trinta e cinco mil trezentos
e vinte e três euros e sessenta cêntimos.
Proposta n.º 975/19 - DAEGA
Refeições escolares dos alunos do 1.º
Ciclo do Ensino Básico em refeitórios
adjudicados pela DGEsTE - Pagamento das refeições consumidas no mês de
setembro e cabimento de montante para
pagamento de refeições referentes aos
meses de outubro e novembro: Deliberado aprovar o pagamento das refeições
escolares dos alunos do Primeiro Ciclo
do Ensino Básico em refeitórios adjudicados pela DGEsTE, no valor global de
treze mil euros.
Proposta n.º 976/19 - GCAJ
Contrato de prestação de serviços n.º
305/2018 - “Aquisição de prestação de
serviços de vigilância e segurança humana para diversas instalações municipais”: Deliberado aprovar a aquisição
de prestação de serviços de vigilância e
segurança humana para diversas instalações municipais – Contrato de prestação
de serviços número trezentos e cinco/
dois mil e dezoito.
Proposta n.º 977/19 - GCAJ
Contrato de prestação de serviços n.º
175/2016 - Aquisição da prestação de
serviços de varredura mecânica para
assegurar a limpeza dos arruamentos do

Concelho de Oeiras - FCC Environment
Portugal, S.A. - Aplicação de penalidades
contratuais relativa a agosto e setembro:
Deliberado aprovar a aplicação de penalidades contratuais à empresa FCC Environment Portugal, Sociedade Anónima,
no valor de mil quinhentos e trinta euros
e noventa cêntimos, pelo incumprimento verificado quanto ao mês de agosto
de dois mil e dezanove e no valor de mil
oitocentos e setenta e um euros e dez
cêntimos, pelo incumprimento verificado quanto ao mês de setembro de dois
mil e dezanove.
Proposta n.º 978/19 - DPOC
Ratificação da 18.ª Alteração Orçamental: Deliberado aprovar a ratificação da
décima oitava Alteração Orçamental.
Proposta n.º 979/19 - DTGE
Atribuição de comparticipação financeira à Associação Comercial e Empresarial
dos Concelhos de Oeiras e Amadora
(ACECOA), no âmbito das comemorações natalícias em Oeiras - Música ambiente e animação de rua no Concelho:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira à Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de
Oeiras e Amadora (ACECOA), no âmbito
das comemorações natalícias em Oeiras,
música ambiente e animação de rua no
Concelho.
Proposta n.º 980/19 - DP
Revogação de contrato de comodato celebrado com o Município de Oeiras e o
CEFIDEC - Centro de Educação Física
e Desportos de Combate, para utilização
da fração sita na Rua António Macedo,
n.º 4 A, Bairro do Pombal, em Oeiras:
Deliberado revogar o protocolo de cedência de instalações em regime de comodato celebrado em vinte e nove de abril de
mil novecentos e noventa e oito, com o
Centro de Educação Física e Desportos
de Combate, para utilização da fração
sita na Rua António Macedo, número
quatro A, no Bairro do Pombal.
Proposta n.º 981/19 - DP
Autorização para celebração de contrato
de comodato com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oeiras
(CPCJ) relativo à fração autónoma correspondente à letra E (espaço comercial
com acesso pelo n.º 4 A, da Rua António
Macedo) do prédio urbano sito na Rua
Vasco da Gama Fernandes: Deliberado
aprovar a celebração de um contrato de
comodato entre o Município de Oeiras e
a Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Oeiras, relativo à fração autónoma correspondente à letra E (espaço
comercial com acesso pelo número quatro-A, da Rua António Macedo) do prédio urbano sito na Rua António Macedo
e Rua Vasco da Gama Fernandes, no
Bairro do Pombal, União das Freguesias
de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de
Arcos e Caxias, Concelho de Oeiras.
Proposta n.º 982/19 - DP
Celebração de contrato de comodato entre o Município de Oeiras e a CEFIDEC
- Centro de Educação Física e Desporto
de Combate, relativo à fração correspondente à letra E, nºs 5 e 7, Ruas Professor
Mota Pinto e António Macedo, Bairro do
Pombal, em Oeiras: Deliberado aprovar a

celebração de um contrato de comodato
entre o Município de Oeiras e Centro de
Educação Física e Desporto de Combate
- CEFIDEC, relativo à fração autónoma
correspondente à letra E (espaço comercial com acesso pelo número dez, da Rua
Professor Mota Pinto) do prédio urbano
sito nas Ruas Professor Mota Pinto e António Macedo número cinco e número sete,
no Bairro do Pombal, União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço
de Arcos e Caxias, Concelho de Oeiras.
Proposta n.º 983/19 - DP
Procedimento público de constituição
de direito de superfície, para construção,
instalação e exploração de um quiosque,
com esplanada, destinado a estabelecimento de bebidas, no parque da Quinta
de Santo António, em Miraflores:
Deliberado aprovar a abertura de um
procedimento público de constituição
de direito de superfície, para construção,
instalação e exploração de um quiosque,
com esplanada, destinado a estabelecimento de bebidas, no Parque da Quinta
de Santo António, em Miraflores.
Proposta n.º 984/19 - DC
Atribuição de bolsas de estudo a músicos das bandas filarmónicas do Concelho
para o Centro Cultural Paroquial Nossa
Senhora do Cabo, para o ano letivo de
2019/2020: Deliberado aprovar a atribuição de dez bolsas de estudo a músicos
das bandas filarmónicas do Concelho
para o Centro Cultural Paroquial Nossa
Senhora do Cabo, para o ano letivo de
dois mil e dezanove/dois mil e vinte.
Proposta n.º 985/19 - GAEP
OeirasExpo, S.A. - Em liquidação - Ratificação dos atos praticados pelo Sr. Presidente na Assembleia Geral da Sociedade
a que reporta a ata n.º 18: encerramento
da liquidação com aprovação do Relatório
e Contas à data da liquidação - 30 de setembro: Mantém-se agendada a fim de ser
analisada e votada em próxima reunião.
Proposta n.º 986/19 - GAEP
Relatório trimestral de Execução Orçamental referente ao 3.º trimestre de
2019, da Parques Tejo - Parqueamentos
de Oeiras, E.M., S.A.: Deliberado aprovar o relatório trimestral de Execução
Orçamental referente ao terceiro trimestre de dois mil e dezanove, da Parques
Tejo - Parqueamentos de Oeiras, Empresa Municipal, Sociedade Anónima, bem
como, a submissão à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 987/19 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público com publicidade internacional, por lotes, destinado à aquisição
de seguros do ramo “Não Vida”:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
Proposta n.º 988/19 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para a empreitada destinada à reparação de colapsos de coletores
e ramais, substituição de tampas e reparação de caixas de visita, nas redes de
águas residuais, no Concelho de Oeiras,
para os anos de 2019 e 2020: Mantém-se
agendada a fim de ser analisada e votada
em próxima reunião.
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Proposta n.º 989/19 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para a celebração de acordo-quadro para execução da empreitada
destinada à reparação de roturas na rede
e ramais de abastecimento de água no
Concelho da Amadora, para os anos de
2020 e 2021: Mantém-se agendada a fim
de ser analisada e votada em próxima
reunião.
Proposta n.º 990/19 - SIMAS
Recabimentação do procedimento por
concurso público para a empreitada destinada à instalação/remodelação das infraestruturas na Estrada Velha de Queluz, no Concelho de Oeiras: Mantém-se
agendada a fim de ser analisada e votada
em próxima reunião.
Proposta n.º 991/19 - SIMAS
Qualificação dos candidatos no âmbito
do procedimento por concurso limitado
por prévia qualificação para a prestação
de serviços destinados à substituição de
72000 contadores DN15, com fornecimento e colocação:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
Proposta n.º 992/19 - SIMAS
4.ª alteração ao Orçamento de 2019
- Orçamento das despesas correntes:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
Proposta n.º 993/19 - DCP
Decisão de contratar e aprovação da
abertura de procedimento e peças procedimentais no âmbito do procedimento
por concurso público com publicidade
internacional para aquisição da prestação de serviços para a elaboração 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)”: Mantém-se
agendada a fim de ser analisada e votada
em próxima reunião.
Proposta n.º 994/19 - DP
Aquisição de um imóvel sito no lote 45,
na Quinta de Santa Barbara, em Talaíde,
Freguesia de Porto Salvo, no âmbito do
procedimento de consulta ao mercado
tendente à aquisição de um imóvel destinado a arquivo, armazéns e serviços:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
MARCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA: Deliberado marcar
uma reunião extraordinária para o próximo dia vinte e cinco de novembro pelas
dezasseis horas e trinta minutos, com a
seguinte ordem de trabalhos:
- Proposta número novecentos e oitenta
e cinco, de dois mil e dezanove - GAEP
- OeirasExpo, Sociedade Anónima Em liquidação - Ratificação dos atos
praticados pelo Senhor Presidente na
Assembleia Geral da Sociedade a que
reporta a ata número dezoito: Encerramento da liquidação com aprovação do
Relatório e Contas à data da liquidação
- trinta de setembro;
- Proposta número novecentos e oitenta
e sete, de dois mil e dezanove - SIMAS
- Adjudicação do procedimento por
concurso público com publicidade in-

ternacional, por lotes, destinado à aquisição de seguros do ramo “Não Vida”;
- Proposta número novecentos e oitenta
e oito, de dois mil e dezanove - SIMAS
- Adjudicação do procedimento por
concurso público para a empreitada
destinada à reparação de colapsos de
coletores e ramais, substituição de tampas e reparação de caixas de visita, nas
redes de águas residuais, no Concelho
de Oeiras, para os anos de dois mil e
dezanove e dois mil e vinte;
- Proposta número novecentos e oitenta
e nove, de dois mil e dezanove - SIMAS
- Adjudicação do procedimento por
concurso público para a celebração de
acordo-quadro para execução da empreitada destinada à reparação de roturas na rede e ramais de abastecimento
de água no concelho da Amadora, para
os anos de dois mil e vinte e dois mil e
vinte e um;
- Proposta número novecentos e noventa, de dois mil e dezanove - SIMAS Recabimentação do procedimento por
concurso público para a empreitada
destinada à instalação/remodelação
das infraestruturas na Estrada Velha de
Queluz, no Concelho de Oeiras;
- Proposta número novecentos e noventa
e um, de dois mil e dezanove - SIMAS Qualificação dos candidatos no âmbito
do procedimento por concurso limitado
por prévia qualificação para a prestação
de serviços destinados à substituição de
setenta e dois mil contadores DN Quinze, com fornecimento e colocação;
-
Proposta número novecentos e novecentos e noventa e dois, de dois mil e
dezanove - SIMAS - Quarta alteração
ao Orçamento de dois mil e dezanove
- Orçamento das Despesas Correntes;
-
Proposta número novecentos e novecentos e noventa e três, de dois mil e
dezanove - DCP - Decisão de contratar e aprovação da abertura de procedimento e peças procedimentais no
âmbito do procedimento por concurso
público com publicidade internacional
para aquisição da prestação de serviços
para a elaboração da “Via Longitudinal
Norte (VLN) - Estudo Prévio dos troços oito, nove, dez e onze (Carnaxide
- Laje, no limite do Concelho de Cascais) e Projeto de Execução do troço
oito (Carnaxide - Casal do Lameiro)” e
- Proposta número novecentos e noventa
e quatro, de dois mil e dezanove - DP
- Aquisição de um imóvel sito no lote
quarenta e cinco, na Quinta de Santa
Barbara, em Talaíde, Freguesia de Porto Salvo, no âmbito do procedimento
de consulta ao mercado tendente à
aquisição de um imóvel destinado a arquivo, armazéns e serviços.
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2019
ATA NÚMERO TRINTA E QUATRO /
DOIS MIL E DEZANOVE
Proposta n.º 985/19 – GAEP
Oeirasexpo, S.A. - Em liquidação - Ratificação dos atos praticados pelo Sr. Presidente na assembleia geral da sociedade
a que reporta a ata n.º 18: encerramento
da liquidação com aprovação do Relatório e Contas à data da liquidação - 30 de
setembro: Deliberado aprovar a ratifica-

ção dos atos praticados pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oeiras,
na qualidade de representante do Município de Oeiras na Assembleia Geral da
“OeirasExpo, Sociedade Anónima - em
Liquidação” realizada em trinta de setembro de dois mil e dezanove, assim
como, submeter à Assembleia Municipal
a presente proposta de deliberação e os
documentos anexos à mesma, para tomada de conhecimento.
Proposta n.º 987/19 – SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público com publicidade internacional, por lotes, destinado à aquisição de
seguros do ramo “Não Vida”: Ratificada
a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de treze de
novembro de dois mil e dezanove, na qual
aprovou a adjudicação do procedimento
por concurso público, por lotes, com publicidade internacional, destinado à aquisição de seguros do ramo “Não Vida”.
Proposta n.º 988/19 – SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para a empreitada destinada à reparação de colapsos de coletores
e ramais, substituição de tampas e reparação de caixas de visita, nas redes de
águas residuais, no Concelho de Oeiras,
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 treze
de novembro de dois mil e dezanove, na
qual aprovou a adjudicação do procedimento por concurso público para a empreitada destinada à reparação de colapsos de coletores e ramais, substituição de
tampas e reparação de caixas de visita,
nas redes de águas residuais, no Concelho de Oeiras, para os anos de dois mil e
dezanove e dois mil e vinte.
Proposta n.º 989/19 – SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para a celebração de acordo-quadro para execução da empreitada
destinada à reparação de roturas na rede
e ramais de abastecimento de água no
Concelho da Amadora, para os anos de
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 treze de novembro de dois mil
e dezanove, na qual aprovou a adjudicação da empreitada destinada à reparação
de roturas na rede e ramais de abastecimento de água no Concelho da Amadora, para os anos de dois mil e vinte e dois
mil e vinte e um.
Proposta n.º 990/19 – SIMAS
Recabimentação do procedimento por
concurso público para a empreitada
destinada à instalação/remodelação das
infraestruturas na Estrada Velha de
Queluz, no Concelho de Oeiras: Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras
e Amadora, da reunião datada de treze
de novembro de dois mil e dezanove, na
qual aprovou a recabimentação/reescalonamento do valor correspondente à
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adjudicação do concurso público para a
empreitada destinada à instalação/remodelação das infraestruturas na Estrada
Velha de Queluz, no Concelho de Oeiras.
Proposta n.º 991/19 – SIMAS
Qualificação dos candidatos no âmbito
do procedimento por concurso limitado
por prévia qualificação para a prestação
de serviços destinados à substituição de
72000 contadores DN15, com fornecimento e colocação: Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos
Serviços Intermunicipalizados de Água
e Saneamento de Oeiras e Amadora, da
reunião datada de treze de novembro de
dois mil e dezanove, na qual aprovou a
qualificação, no âmbito do procedimento
por concurso limitado por prévia qualificação para a prestação de serviços destinados à substituição de setenta e dois
mil contadores DN Quinze, com fornecimento e colocação.
Proposta n.º 992/19 – SIMAS
4.ª alteração ao Orçamento de 2019 Orçamento das Despesas Correntes:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
treze de novembro de dois mil e dezanove, na qual aprovou a quarta alteração
ao Orçamento de dois mil e dezanove,
Orçamento das Despesas Correntes, no
valor de duzentos e vinte e sete mil e
quatrocentos euros.
Proposta n.º 993/19 – DCP
Decisão de contratar e aprovação da
abertura de procedimento e peças procedimentais no âmbito do procedimento
por concurso público com publicidade
internacional para aquisição da prestação de serviços para a elaboração 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): Deliberado aprovar a decisão de contratar e
aprovação da abertura de procedimento
e peças procedimentais no âmbito do
procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição
da prestação de serviços para a elaboração da Via Longitudinal Norte (VLN),
estudo prévio dos troços oito, nove, dez
e onze (Carnaxide - Laje, no limite do
Concelho de Cascais) e projeto de execução do troço oito (Carnaxide - Casal
do Lameiro).
Proposta n.º 994/19 – DP
Aquisição de um imóvel sito no lote quarenta e cinco, na Quinta de Santa Barbara, em Talaíde, Freguesia de Porto Salvo,
no âmbito do procedimento de consulta
ao mercado tendente à aquisição de um
imóvel destinado a arquivo, armazéns e
serviços: Deliberado aprovar a aquisição de um imóvel sito no lote quarenta
e cinco, na Quinta de Santa Barbara,
em Talaíde, Freguesia de Porto Salvo,
no âmbito do procedimento de consulta
ao mercado tendente à aquisição de um
imóvel destinado a arquivo, armazéns e
serviços, assim como, a submissão à Assembleia Municipal para aprovação.
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO
DE 2019
ATA NÚMERO TRINTA E CINCO/
DOIS MIL E DEZANOVE
RESUMO
Atribuição de voto de louvor à Oeiras Dance Academy: Deliberado exarar em ata um voto de louvor à Oeiras
Dance Academy que disputou recentemente o Campeonato do Mundo de
Dança em Orlando, Estados Unidos da
América, alcançando excelentes resultados: cinco primeiros lugares, três segundos lugares e cinco terceiros lugares,
sendo que além destes ainda conquistou
o título de melhor dançarino masculino.
Atribuição de voto de louvor à Seleção de Futebol de Praia e à Federação Portuguesa de Futebol: Deliberado exarar em ata um voto de louvor
Seleção de Futebol de Praia para realçar
o magnífico feito que alcançou recentemente, o título de Campeã do Mundo no
Paraguai e à Federação Portuguesa de
Futebol.
Atribuição de voto de pesar pelo falecimento de Eduardo Jorge Abreu
Silva: Deliberado exarar em ata um voto
de pesar pelo falecimento de Eduardo
Jorge Abreu Silva, funcionário da Divisão
de Higiene Urbana (DHU), o qual deverá ser transmitido à família.
Proposta n.º 916/19 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua António
Gomes Leal, n.º 9, R/C Dto, B.º de S.
Marçal: Esta proposta, por decisão do
Senhor Presidente que mereceu a concordância da Câmara, foi retirada da
agenda.
Proposta n.º 936/19 - GPI
Atribuição de comparticipação financeira à Premivalor - Estudos, Investimentos
e Participações, Lda., para a organização
e implementação do Prémio “Oeiras
Valley”, 1.ª edição 2019-2020: Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
Proposta n.º 997/19 - GAEP
Nomeação dos representantes do Município de Oeiras respetivamente Presidente e Vogal no Conselho de Administração
dos SIMAS - Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora: Deliberado
aprovar a nomeação dos representantes
do Município de Oeiras, no Conselho de
Administração dos SIMAS:
-
O Senhor Presidente da Câmara para
presidir ao Conselho de Administração
dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e
Amadora, doutor Isaltino Afonso Morais;
-
Para Vogal, da Câmara Municipal de
Oeiras, a Senhora Vereadora doutora
Joana Micaela Salvador Baptista e
-
Para Vogal, da Câmara Municipal da
Amadora, o Senhor Vereador engenheiro José Agostinho Marques.
Proposta n.º 998/19 - DPE - “P.º 38/
DPE/18
Quartel dos Bombeiros Voluntários de
Oeiras” - Anulação do procedimento de
concurso público para empreitada: Deliberado aprovar a anulação do procedi-
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mento de concurso público para empreitada respeitante ao processo trinta e oito/
DPE/dezoito – Quartel dos Bombeiros
Voluntários de Oeiras.
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AMADORA

Proposta n.º 999/19 - GAEP
Relatório de Atividades e Contas referente ao exercício de 2018, da Fundação
Marquês de Pombal: A Câmara tomou
conhecimento do Relatório e Contas referente ao exercício de dois mil e dezoito, apresentado pela Fundação Marquês
de Pombal, bem como, a submissão à Assembleia Municipal para conhecimento.

DESPACHO DO PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
N.º 1 / 2020

Proposta n.º 1000/19 - GAEP
Projeto de Orçamento para da 2020, da
Municípia - Empresa de Cartografia e
Sistemas de Informação, E.M., S.A.: A
Câmara tomou conhecimento do Projeto de Orçamento para dois mil e vinte,
da Municípia - Empresa de Cartografia
e Sistemas de Informação, Empresa
Municipal, Sociedade Anónima, assim
como, a submissão à Assembleia Municipal também para conhecimento.
Proposta n.º 1001/19 - DOM - P.º
2018/80-DEM
Palácio do Marquês de Pombal - Recuperação de fachadas, cantarias e ornamentos - Ratificação da decisão sobre
esclarecimentos e erros e omissões Aprovação dos relatórios preliminar e
final e consequente adjudicação - Aprovação da minuta do contrato: Deliberado
ratificar a decisão do Senhor Presidente
de aprovação da ata do Júri do procedimento, contendo esclarecimentos e decisão sobre os erros e omissões, aprovar
os relatórios preliminar e final, a minuta
do contrato e adjudicação da empreitada de obra pública “Palácio do Marquês
de Pombal (Oeiras) - Recuperação de
fachadas, cantarias e ornamentos” - Processo dois mil e dezoito/oitenta-DEM.
Proposta n.º 1002/19 - DAQV
Plano anual das feiras de velharias e artesanato do Concelho, ano 2020: Deliberado aprovar o plano anual das feiras de
velharias e artesanato do Concelho para
o ano dois mil e vinte.
Proposta n.º 1003/19 - DAQV
Realização de hasta pública para atribuição de direito de ocupação dos espaços
de venda vagos do Mercado de Algés:
Deliberado aprovar a realização de hasta pública para atribuição de direito de
ocupação dos espaços de venda vagos do
Mercado de Algés.
Proposta n.º 1004/19 - DOM - P.º
2019/207-DEM
Execução da passagem superior norte
de peões para ligação das 1.ª e 2.ª fases
do Parque dos Poetas - Decisão de contratar, adoção de procedimento por concurso público e aprovação das peças do
procedimento: Deliberado aprovar o projeto de execução, a decisão de contratar
e a abertura do procedimento concursal
necessário para a adjudicação da empreitada de obras públicas “Execução da
passagem superior norte de peões para
ligação das primeira e segunda fases do
Parque dos Poetas” - processo dois mil
e dezanove/duzentos e sete-Divisão de
Equipamentos Municipais.

ASSUNTO: SUBSTITUIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
De acordo com o disposto no art.º
42º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro,
designo como substituta, nas minhas ausências, faltas ou impedimentos, a Vogal do Conselho de Administração, Senhora Vereadora da
Câmara Municipal de Oeiras, Dr.ª
Joana Micaela Salvador Baptista.
Em conformidade com o disposto
no n.º 3 do artigo 42.º do Código
do Procedimento Administrativo, o
exercício de funções em suplência
por parte do substituto, abrangerá
em matéria de autorização de despesa e de assunção de responsabilidades financeira, as competências
para a prática de atos administrativos geradores de despesas ou da
assunção
de
responsabilidades
financeiras, até ao limite de até €
149.639,37, que me foram delegadas pelo Conselho de Administração, nos termos do art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho,
previstas na alínea a) do n.º 2 e n.º
3 da Deliberação do Conselho de
Administração n.º 1/2020, de 6 de
janeiro.
O presente despacho tem efeitos reportados à data da entrada em vigor
da delegação de competências do
Conselho de Administração no seu
Presidente.
Publique-se a presente delegação
de competências nos Boletins Municipais dos Municípios de Oeiras
e Amadora e publicite-se a mesma
nos sites dos SIMAS e de ambos os
Municípios, em cumprimento do
disposto no n.º 2 do artigo 47.º do
Código do Procedimento Administrativo.
Oeiras, 6 de janeiro de 2020
O PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO,
Isaltino Morais
SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DOS MUNICÍPIOS DE OEIRAS E
AMADORA
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
N.º 2/2020
ASSUNTO: DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NA VOGAL NOMEADA
PELA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
Os Serviços Intermunicipalizados dos
Municípios de Oeiras e Amadora, de
ora em diante abreviadamente designa-

dos SIMAS, são um serviço público não
personalizado, de interesse local, dotado
de autonomia técnica, administrativa e
financeira e gerido sob a forma empresarial, no quadro da organização intermunicipal, inscrevendo-se na administração indireta dos respetivos municípios.
Os Simas regem-se atualmente pelo Regulamento de Organização dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, publicado
pelo Despacho n.º 851/2017, no Diário
da República, 2.ª Série, n.º 11, de 16 de
janeiro.
Decorre do previsto no artigo 8.º do citado Regulamento que são órgãos dos
SIMAS o Conselho de Administração e
o Presidente do Conselho de Administração.
O Conselho de Administração dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora foi nomeado, através da Proposta
da Câmara Municipal de Oeiras n.º
997/2019 e da Proposta da Câmara Municipal da Amadora n.º 657/2019, aprovadas respetivamente em reuniões de 4
de dezembro de 2019 e 18 de dezembro
de 2019, tendo como Presidente o Senhor Presidente da Câmara Municipal
de Oeiras, Dr. Isaltino Afonso Morais,
e como vogais a Senhora Vereadora da
Câmara Municipal de Oeiras, Dra. Joana
Micaela Salvador Baptista, e o Senhor
Vereador da Câmara Municipal da Amadora, Eng.º José Agostinho Marques.
O art.º 13.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de
agosto, que regula o Regime Jurídico da
Atividade Empresarial Local, enumera
as competências do Conselho de Administração dos SIMAS, pelo que se justifica que se lance mão do instrumento
da delegação de competências com base
nas leis de habilitação que são aquelas
que preveem expressamente a faculdade
de um órgão delegar poderes noutro, nomeadamente o Código do Procedimento
Administrativo.
Em matéria de autorização de despesa,
vigoram atualmente os limites previstos
nos artigos 17.º a 22.º e 29.º, todos do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho,
aplicável por via da repristinação do
disposto na alínea f) in fine do n.º 1 do
artigo 14º do Decreto-lei n.º 18/2008,
de 29 de janeiro, que aprovou o Código
dos Contratos Públicos (CCP), por força
do disposto na Resolução da Assembleia
da República n.º 86/2011, publicada no
Diário da República, 1.ª Série, n.º 71 ,
de 11 de abril.
Nestes termos, propõe-se que o Conselho de Administração delegue na Vogal
do Conselho de Administração, Vereadora da Câmara Municipal de Oeiras,
Senhora Dr.ª Joana Micaela Salvador
Baptista, as seguintes competências:
1. Nos termos conjugados do n.º 5 do
artigo 8º e dos artigos 12.º, 13.º e 15.º,
todos da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, conjugado com o art.º 44.º e artigo
46º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-lei n.º
4/2015, de 7 de janeiro, competências
para a prática dos seguintes atos administrativos, até ao limite de € 25.000,00:
a) A anulação e reembolsos referentes a
faturas/recibos de água, de trabalhos diversos, de tarifas de ligação, bem como
de tarifas de conservação;
b) Aprovar a abertura de procedimento, projetos, programas de concurso,
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cadernos de encargos, a adjudicação e
convites de quaisquer procedimentos
pré-contratuais regulados no Código dos
Contratos Públicos;
c) Autorizar os abates, disponibilização
ou alienação de bens móveis, nos termos
legais, até ao limite referido no n.º 1 da
presente proposta.
2. A presente delegação de competências
produz efeitos no dia seguinte ao da sua
publicação nos termos do disposto no n.º
2 do artigo 47.º do Código do Procedimento Administrativo.
3. Publique-se a presente delegação de
competências nos Boletins Municipais
dos Municípios de Oeiras e Amadora
e publicite-se a mesma nos sites dos
SIMAS e de ambos os Municípios, em
cumprimento do disposto no n.º 2 do
artigo 47.º do Código do Procedimento
Administrativo.
Oeiras, 6 de janeiro de 2020
O Presidente do Conselho de Administração,
Isaltino Morais
SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DOS MUNICÍPIOS DE OEIRAS E
AMADORA
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
N.º 1/2020
ASSUNTO: DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NO SEU PRESIDENTE,
COM A FACULDADE SUBDELEGATÓRIA NO DIRETOR DELEGADO
Os Serviços Intermunicipalizados dos
Municípios de Oeiras e Amadora, de
ora em diante abreviadamente designados SIMAS, são um serviço público não
personalizado, de interesse local, dotado
de autonomia técnica, administrativa e
financeira e gerido sob a forma empresarial, no quadro da organização intermunicipal, inscrevendo-se na administração indireta dos respetivos municípios.
Os Simas regem-se atualmente pelo Regulamento de Organização dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, publicado
pelo Despacho n.º 851/2017, no Diário
da República, 2.ª Série, n.º 11, de 16 de
janeiro.
Decorre do previsto no artigo 8.º do citado Regulamento que são órgãos dos
SIMAS o Conselho de Administração e
o Presidente do Conselho de Administração.
O Conselho de Administração dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora foi nomeado, através da Proposta
da Câmara Municipal de Oeiras n.º
997/2019 e da Proposta da Câmara Municipal da Amadora n.º 657/2019, aprovadas respetivamente em reuniões de 4
de dezembro de 2019 e 18 de dezembro
de 2019, tendo como Presidente o Senhor Presidente da Câmara Municipal
de Oeiras, Dr. Isaltino Afonso Morais,
e como vogais a Senhora Vereadora da
Câmara Municipal de Oeiras, Dra. Joana
Micaela Salvador Baptista, e o Senhor
Vereador da Câmara Municipal da Amadora, Eng.º José Agostinho Marques.

O artigo 13.º da Lei n.º 50/2012, de 31
de agosto, que regula o Regime Jurídico
da Atividade Empresarial Local, enumera as competências próprias do Conselho
de Administração dos SIMAS.
Nos termos do previsto no Código do
Procedimento Administrativo, os órgãos
legalmente competentes para decidir
determinada matéria podem, sempre
que para tal estejam habilitados por lei,
permitir através de um ato de delegação
de poderes que outro órgão ou agente
da mesma pessoa coletiva pratique atos
administrativos sobre a mesma matéria
(Cf. artigo 44.º n.º 1 do CPA).
Deste modo, justifica-se que se lance
mão do instrumento da delegação de
competências com base nas leis de habilitação que são aquelas que preveem
expressamente a faculdade de um órgão
delegar poderes noutro.
Resulta ainda do previsto no n.º 1 e n.º
2 do artigo 22.º do citado Regulamento
que, o Conselho de Administração, pode
nos termos da lei delegar as suas competências no seu Presidente, com a faculdade de delegação no Diretor Delegado e
faculdade subdelegatória nos dirigentes,
as competências relativas à orientação
técnica e à direção administrativa, em
tudo o que não seja da sua exclusiva
competência.
Em conformidade, torna-se agora necessário que o Conselho de Administração
nomeado delegue no seu Presidente,
com poderes de subdelegação no Diretor
Delegado e deste nos Dirigentes, a competência para a prática de atos administrativos em determinadas matérias que
se reputem necessários à boa gestão dos
SIMAS, praticando os atos administrativos necessários à prossecução das respetivas atribuições e competências legais.
Com efeito, a delegação e subdelegação
de competências constituem instrumentos privilegiados de gestão, cabendo aos
titulares dos cargos de direção a promoção da sua adoção, enquanto meios que
propiciam a redução de circuitos de decisão e uma gestão mais célere e desburocratizada.
Considerando que, em matéria de autorização de despesa, vigoram atualmente
os limites previstos nos artigos 17.º a 22.º
e 29.º, todos do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de junho, aplicável por via da repristinação do disposto na alínea f) in fine
do n.º 1 do artigo 14º do Decreto-lei n.º
18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou
o Código dos Contratos Públicos (CCP),
por força do disposto na Resolução da
Assembleia da República n.º 86/2011,
publicada no Diário da República, 1.ª
Série, n.º 71, de 11 de abril.
Determina-se:
Nos termos conjugados do n.º 5 do artigo
8º e dos artigos 12.º e 13.º, todos da Lei
n.º 50/2012, de 31 de agosto, dos artigos
17.º a 22.º e artigo 29.º do Decreto-lei
n.º 197/99, de 8 de junho, dos artigos
14.º a 18.º e artigo 22.º, todos do Anexo
I do Regulamento de Organização dos
SIMAS conjugado com os artigos 44.º a
50.º do Código do Procedimento Administrativo em vigor, propõe-se que o Conselho de Administração delegue no seu
Presidente, com a faculdade subdelegatória no Diretor Delegado, as seguintes
competências:
1. Em matéria de competências respeitantes à prestação de serviço público

pelos SIMAS, designadamente no que
concerne a tarifas e preços:
A anulação de faturas/recibos de água,
saneamento ou conservação de esgotos, de trabalhos diversos, de tarifas de
ligação, de tarifas de conservação, até ao
limite de € 50.000,00, bem como autorizar o respetivo reembolso de quantias até
ao referido limite;
2. Em matéria de autorização de despesa
e de assunção de responsabilidade financeira:
a) Sendo o Conselho de Administração
dos SIMAS competente para autorizar
despesas até € 149.639,37, nos termos
do art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de junho, são delegadas as competências no Senhor Presidente necessárias à prática de atos administrativos
geradores de despesas ou da assunção
de responsabilidades financeiras, até ao
referido limite legal;
b) Autorizar os abates, disponibilização
ou alienação de bens móveis, nos termos
legais, até ao limite previsto na alínea
anterior;
c) Proceder ao movimento de contas
bancárias tituladas a favor dos SIMAS
dos Municípios de Oeiras e Amadora,
assinatura de cheques, de precatórios
cheques e de ordens de pagamento respeitantes a despesas que se encontrem
previamente orçamentadas, cabimentadas, comprometidas e autorizadas.
3. Em matéria de procedimentos de contratação pública destinados à aquisição
de bens, serviços ou à realização de empreitadas de obras públicas:
Aprovar a abertura de procedimento,
os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação e
convites de procedimentos de contratação regulados no Código dos Contratos Públicos (CCP), até ao limite de €
149.639,37, nos termos do disposto alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho;
4. Em matéria de recursos humanos, a
gestão e direção do pessoal afeto aos SIMAS;
5. Outras:
a) Proceder à comunicação prévia da
abertura de estaleiro à Autoridade das
Condições de Trabalho (ACT), nos termos do disposto no artigo 15.º do Decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro,
que procede à revisão da regulamentação das condições de segurança e saúde
no trabalho em estaleiros temporários ou
móveis;
b) Assinar toda a correspondência que
se destine a comunicar atos administrativos praticados pelo Conselho de Administração;
c) Praticar todos os atos de administração ordinária (gestão corrente) e que se
destinem a assegurar a continuidade das
atribuições dos SIMAS, nos termos do
previsto nos números 3 e 4 do artigo 44.º
do Código do Procedimento Administrativo em vigor;
d) Praticar todos os atos de administração ordinária (gestão corrente) em matéria de autorização de pagamento e que
se destinem a assegurar a continuidade
das atribuições dos SIMAS, nos termos
do previsto nos números 3 e 4 do artigo
44.º do Código do Procedimento Administrativo em vigor.
6. Autorizar o Senhor Presidente do
Conselho de Administração a subdele-
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gar, nos termos legais, no Diretor Delegado, as competências que nele tenham
sido delegadas, com faculdade de subdelegação nos Dirigentes;
7. A presente delegação de competências
produz efeitos no dia seguinte ao da sua
publicação, nos termos do disposto no
n.º 2 do artigo 47.º do Código do Procedimento Administrativo.
8. Publique-se a presente delegação de
competências nos Boletins Municipais
dos Municípios de Oeiras e Amadora
e publicite-se a mesma nos sites dos
SIMAS e de ambos os Municípios, em
cumprimento do disposto no n.º 2 do
artigo 47.º do Código do Procedimento
Administrativo.
Oeiras, 6 de janeiro de 2020
O Presidente do Conselho de Administração,
Isaltino Morais
SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DOS MUNICÍPIOS DE OEIRAS E
AMADORA
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
N.º 3/2020
ASSUNTO: DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NO VOGAL NOMEADO
PELA CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA
Os Serviços Intermunicipalizados dos
Municípios de Oeiras e Amadora, de
ora em diante abreviadamente designados SIMAS, são um serviço público não
personalizado, de interesse local, dotado
de autonomia técnica, administrativa e
financeira e gerido sob a forma empresarial, no quadro da organização intermunicipal, inscrevendo-se na administração indireta dos respetivos municípios.
Os Simas regem-se atualmente pelo Regulamento de Organização dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, publicado
pelo Despacho n.º 851/2017, no Diário
da República, 2.ª Série, n.º 11, de 16 de
janeiro.
Decorre do previsto no artigo 8.º do citado Regulamento que são órgãos dos
SIMAS o Conselho de Administração e
o Presidente do Conselho de Administração.
O Conselho de Administração dos SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora foi nomeado, através da Proposta
da Câmara Municipal de Oeiras n.º
997/2019 e da Proposta da Câmara Municipal da Amadora n.º 657/2019, aprovadas respetivamente em reuniões de 4
de dezembro de 2019 e 18 de dezembro
de 2019, tendo como Presidente o Senhor Presidente da Câmara Municipal
de Oeiras, Dr. Isaltino Afonso Morais,
e como vogais a Senhora Vereadora da
Câmara Municipal de Oeiras, Dra. Joana
Micaela Salvador Baptista, e o Senhor
Vereador da Câmara Municipal da Amadora, Eng.º José Agostinho Marques.
O art.º 13.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de
agosto, que regula o Regime Jurídico da
Atividade Empresarial Local, enumera
as competências do Conselho de Administração dos SIMAS, pelo que se justi-
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fica que se lance mão do instrumento
da delegação de competências com base
nas leis de habilitação que são aquelas
que preveem expressamente a faculdade
de um órgão delegar poderes noutro, nomeadamente o Código do Procedimento
Administrativo.
Em matéria de autorização de despesa,
vigoram atualmente os limites previstos
nos artigos 17.º a 22.º e 29.º, todos do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho,
aplicável por via da repristinação do
disposto na alínea f) in fine do n.º 1 do
artigo 14º do Decreto-lei n.º 18/2008,
de 29 de janeiro, que aprovou o Código
dos Contratos Públicos (CCP), por força
do disposto na Resolução da Assembleia
da República n.º 86/2011, publicada no
Diário da República, 1.ª Série, n.º 71 ,
de 11 de abril.
Nestes termos, propõe-se que o Conselho de Administração delegue no Vogal
do Conselho de Administração, Vereador
da Câmara Municipal da Amadora, Senhor Eng.º José Agostinho Marques, as
seguintes competências:
1. Nos termos conjugados do n.º 5 do
artigo 8º e dos artigos 12.º, 13.º e 15.º,
todos da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, conjugado com o art.º 44.º e artigo
46º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-lei n.º
4/2015, de 7 de janeiro, competências

para a prática dos seguintes atos administrativos, até ao limite de € 25.000,00:
a) A anulação e reembolsos referentes a
faturas/recibos de água, de trabalhos diversos, de tarifas de ligação, bem como
de tarifas de conservação;
b) Aprovar a abertura de procedimento, projetos, programas de concurso,
cadernos de encargos, a adjudicação e
convites de quaisquer procedimentos
pré-contratuais regulados no Código dos
Contratos Públicos;
c) Autorizar os abates, disponibilização
ou alienação de bens móveis, nos termos
legais, até ao limite referido no n.º 1 da
presente proposta.
2. A presente delegação de competências
produz efeitos no dia seguinte ao da sua
publicação nos termos do disposto no n.º
2 do artigo 47.º do Código do Procedimento Administrativo.
3. Publique-se a presente delegação de
competências nos Boletins Municipais
dos Municípios de Oeiras e Amadora
e publicite-se a mesma nos sites dos
SIMAS e de ambos os Municípios, em
cumprimento do disposto no n.º 2 do
artigo 47.º do Código do Procedimento
Administrativo.
Oeiras, 6 de janeiro de 2020
O Presidente do Conselho de Administração,
Isaltino Morais

OBRAS ADJUDICADAS · janeiro 2020
DESIGNAÇÃO

VALOR

Requalificação do acesso Clube de Vóleibol de Oeiras

50 097,72 €

Empreitada de reparação e manutenção de fogos municipais nas freguesias de Oeiras e São
Julião da Barra e de Porto Salvo

145 803,53 €

Subtotal

195 901,25 €

OBRAS INICIADAS · janeiro 2020
DESIGNAÇÃO

VALOR

Polidesportivo do Hospital Prisão de S. João de Deus - Alterações

69 960,00 €

Palácio do Egipto em Oeiras – Colação de Portas de Segurança

15 370,00 €

Requalificação da Av. Carolina Michaelis em Linda-a-Velha – 2º Troço

328 589,40 €

Repavimentação das ruas Adolfo Casais Monteiro e Américo Cortez Pinto, Carnaxide

105 197,45 €

Colocação de paragens Oeiras - Combus

67 532,60 €

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

420.657,18 €

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

189 153,11 €

Manutenção de Obra de Arte em Porto Salvo

131.411,65 €

Construção de área canina no bairro da Figueirinha, em Oeiras

12 710,99 €

Conservação e reparação de pavimentos em Carnaxide e Caxias

265 939,05 €

Execução de vedação em madeira na horta urbana do Moinho das Antas, Oeiras

15 640,02 €

Auditório Municipal Lourdes Norberto (Linda-a-Velha) - Obras de conservação e manutenção

58.183,40 €

Construção de Rede de Iluminação Decorativa Viaduto do IC17/CRIL, em Algés

158 048,12 €

Recuperação de chafariz na Rua das Pias, em Paço de Arcos

4 386,81 €
Subtotal

OBRAS CONCLUÍDAS · janeiro 2020
DESIGNAÇÃO

VALOR

Palácio do Egipto em Oeiras – Acervo - colação de divisórias para as concessionárias

12 614,00 €

Reparação de fogos devolutos sito na Alameda Jorge Alvares, 7 2º Dto e 13-1ºEsq; Alameda
Diogo Teive, g A; Rua Junção do Bem 58C e Rua Comissão de Moradores 1-3-A

62 426,80 €

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

284 472,09 €

Construção de muros na Rua S. João Bosco em Queijas

2 880,55 €

Contenção em gabiões da margem esquerda da Ribeira da Laje, adjacente ao Jardim Municipal
de Oeiras

83 740,02 €

Mercado Municipal de Algés - Adaptações na rede de abastecimento de água da peixaria

1 052,05 €

Subtotal

OBRAS

1 232 527,55 €

447 185,51 €

OBRAS ADJUDICADAS · fevereiro 2020
DESIGNAÇÃO

VALOR

Reabilitação dos paramentos exteriores e zonas comuns da Rua Maria Albertina n.º 3 - Dr.
Francisco Sá Carneiro

28 206,84 €

VALOR

Recuperação de degraus nas caixas de escada do bairro dos Barronhos e adaptação de IS para
deficiente na rua Azeredo Perdigão n.º 1, 1º esq

5 215,20 €

Polidesportivo do hospital prisão de S. João de Deus - Alterações

69 960,00 €

Palácio do Egipto em Oeiras – Acervo - colação de divisórias para as concessionárias

12 614,00 €

“Reparação de Fogos Devolutos Sitos na: Rua Antão Gonçalves nº6 – Rch/Dto, Av. Diogo Lopes
Sequeira, 85B e Rua Francisco Manuel de Melo nº19 – 3º Frt”

25 615,26 €

Construção de ramal de baixa tensão para fornecimento de energia elétrica para o equipamento digital instalado no terminal rodoviário de Algés, em Algés

1 986,02

OBRAS ADJUDICADAS · novembro 2019
DESIGNAÇÃO

Subtotal

82 574,00 €

Subtotal

61 023,32 €

OBRAS INICIADAS · novembro 2019
DESIGNAÇÃO

VALOR

Obras de carácter urgente- Quinta do Marquês
Subtotal

OBRAS INICIADAS · fevereiro 2020

72 449,59 €

DESIGNAÇÃO

72 449,59 €

Acordo Quadro para obras de reabilitação em património Habitacional do Município de Oeiras

424 000,00 €

Subtotal

424 000,00 €

VALOR

OBRAS CONCLUÍDAS · novembro 2019
DESIGNAÇÃO

VALOR

Monumento da Paz e Concórdia - Alterações
Subtotal

OBRAS CONCLUÍDAS · fevereiro 2020

47 123,44 €

DESIGNAÇÃO

47 123,44 €

Empreitada de reparação e manutenção de equipamento municipais do concelho de oeiras

VALOR

Subtotal

149 452,79 €
149 452,79 €

OBRAS ADJUDICADAS · dezembro 2019
DESIGNAÇÃO

VALOR

Obras de Salvaguarda no Pavilhão da Casa de Pesca, na Quinta de Cima do Marquês de Pombal
- conservação preventiva”- urgência imperiosa

18 550,00 €

Palácio do Egipto em Oeiras – Colação de Portas de Segurança

15 370,00 €
Subtotal

Oeiras Atual · Suplemento

33 920,00 €

Total: 2.746.157,46 €
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COESÃO SOCIAL

Entregues mais 22 fogos de habitação municipal
Antecipando o Natal, o Município promoveu em dezembro a cerimónia
de entrega de chaves de fogos municipais a 22 famílias do concelho.
Foram, assim, realojados três casais sem filhos, quatro casais com filhos,
nove isolados e seis famílias monoparentais, em apartamentos com tipologias entre o T0 e o T3.
A resposta que o Município tem vindo a dar na área da habitação social
tem por base uma avaliação técnica escrupulosa e cuidada das situações
familiares, sendo que os fogos são disponibilizados às famílias que apresentam as situações mais graves de carência habitacional e económica e
em alguns casos também problemas de saúde. •

Festa de Natal para1500 idosos
Para fechar o ano com chave de ouro, o Município de Oeiras promoveu
a realização de duas Festas de Natal Sénior nas quais participaram 1500
idosos na Capital do Natal, em Algés.
Além do almoço e baile, os munícipes participantes beneficiaram do acesso
ao parque temático, com usufruto gratuito de todas as atrações. •

CAMPANHA DE NATAL

A campanha de Natal 2019 do Programa Oeiras Solidária, sob o lema ‘Partilhe para um
Natal mais colaborativo!’ foi um êxito, tendo
sido apoiadas um total de 39 instituições locais por 23 entidades.
Para celebrar o êxito da campanha o Município juntou no evento Community Valley as
empresas aderentes à campanha e as instituições beneficiadas para um momento de convívio no passado dia 21 de janeiro.

ENTREGA DE CABAZES

Nos dias que antecederam o Natal do ano
passado, o Município promoveu a distribuição de 3500 cabazes de géneros alimentares
por todos os arrendatários de fogos municipais. A entrega teve lugar no Bairro dos Navegadores, instalações do Departamento de
Habitação, Laveiras, Alto da Loba, Quinta da
Politeira, Barronhos e Outurela e contou com
a participação do presidente da Câmara, Isaltino Morais.

PASSEIO A TOMAR

No âmbito do projeto +Saber Melhor Cuidar,
direcionado para cuidadores informais, a Câmara Municipal de Oeiras proporcionou a 23
residentes nos bairros de habitação municipal de Outurela/Portela e Páteo dos Cavaleiros uma viagem a Tomar.
A viagem incluiu uma visita guiada ao Convento de Cristo, almoço e passeio de barco
em redor da ilha do Castelo de Almourol.
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COESÃO SOCIAL
Nova sala de cirurgia
para animais no CROAMO

Inauguração
de busto

Desde o final do ano passado, o Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Oeiras (CROAMO) conta com uma sala de
cirurgia que permitirá aumentar significativamente o número de
esterilizações de animais vadios ou errantes e, desse modo, contribuir para promover a adoção e prevenir o abandono. •

O presidente da Câmara Municipal, Isaltino
Morais presidiu à cerimónia de inauguração
do busto do comandante Miguel Antunes, em
Linda-a-Pastora. •

Novo gabinete
de enfermagem em Queijas
Está em funcionamento no edifício do Mercado Municipal de
Queijas desde o passado dia 16 de dezembro o novo Gabinete de
Enfermagem de Queijas, uma iniciativa da União de Freguesias
de Carnaxide e Queijas apoiada pelo Município de Oeiras.
De assinalar que naquela localidade não existia qualquer equipamento de saúde, ficando a população sujeita a deslocações às
unidades de Carnaxide ou de Linda-a-Velha, implicando constrangimentos sobretudo para pessoas com dificuldades de mobilidade ou poucos recursos financeiros. Recorde-se que 20% dos
habitantes de Queijas tem mais de 65 anos de idade (mais de
2000 pessoas). •

Oeiras Atual

Centro de dia renovado
Realizou-se em dezembro a cerimónia de inauguração das obras realizadas
no Centro de Dia do Centro Social e Paroquial S. Miguel de Queijas. A empreitada foi comparticipada pelo Município com 205 mil euros. •
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COESÃO SOCIAL
Programa Operacional
de Apoio às Pessoas
Mais Carenciadas

Semana da Coesão
e do Desenvolvimento
Social

Teve início no mês de janeiro a segunda fase do Programa Operacional de Apoio às
Pessoas Mais Carenciadas, coordenado pela Santa Casa da Misericórdia de Oeiras.
Prossegue, assim, por mais três anos no Município este programa financiado por
fundos da União Europeia destinado a apoiar os munícipes mais desfavorecidos,
procurando garantir, com o seu cabaz alimentar, a satisfação de 50% das suas
necessidades nutricionais.
Na primeira fase, que decorreu de novembro de 2017 a novembro de 2019, coordenada pelo Município, foram entregues, no território de Oeiras, cerca de 420 toneladas de produtos alimentares, tendo sido abrangidos 2 015 destinatários finais
e realizadas 31 ações de acompanhamento. Foram, assim, alcançados com sucesso todos os objetivos inicialmente estabelecidos, quer em relação às quantidades
dos produtos a entregar – sem o registo de qualquer perda –, quer quanto à superação do número de destinatários finais (1 050 foi o número definido para Oeiras). •

Assegurar a reflexão, o debate, a troca de boas práticas
mas, acima de tudo, o reconhecimento e valorização da
intervenção social que tem sido assegurada através de
uma política de proximidade e de fomento à coesão são
os objetivos da primeira Semana da Coesão e do Desenvolvimento Social promovida pelo Município. Esta iniciativa inclui a realização da conferência ‘Visões e reflexões
sobre a coesão e o desenvolvimento social’ no Taguspark,
no dia 24 de março. •

Semana dos Afetos
O Município promoveu, de 10 a 14 de fevereiro, a Semana dos
Afetos. Durante esta semana foi formalizado o compromisso
de adesão do Município, juntamente com o Agrupamento de
Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras (Unidade de
Saúde Pública) ao Movimento Cidade dos Afetos. Esta iniciativa pretende realçar o valor dos afetos no desenvolvimento
individual e coletivo das sociedades, no pressuposto de que
uma maior afetividade entre as pessoas é promotora de maior
coesão, inclusão social e tolerância. •
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SEGURANÇA

Polícia
Municipal
reforçada
com 38
agentes
Coincidindo com a celebração do 18.º
aniversário de existência, a Polícia Municipal de Oeiras tem, desde o passado
dia 29 de janeiro, 100 agentes ao serviço.
Este reforço de meios humanos foi acompanhado de um reforço operacional, graças à aquisição de um novo reboque.
Estas medidas representam o cumprimento de um compromisso político assumido
pelo Executivo no início do atual mandato
contribuindo, naturalmente, para o aumento da segurança no concelho. •

Município apoia
PSP de Oeiras
O Município de Oeiras cedeu à Polícia de Segurança Pública (PSP) de Oeiras um conjunto de equipamentos informáticos e licenças no valor de 14
mil euros. A Câmara Municipal acedeu, assim, ao
pedido de apoio da PSP que, fruto de constrangimentos orçamentais, tem dificuldade em garantir
uma prestação de serviço rápida e satisfatória. •

Oeiras Atual
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SEGURANÇA

Entrega de viaturas no aniversário
da Divisão Policial de Oeiras
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras,
Isaltino Morais, condecorou três elementos da
Divisão Policial de Oeiras no passado dia 26 de
fevereiro, em que se comemorou o 66.º aniversário daquele órgão de segurança.
As medalhas entregues – duas de grau prata
e uma de grau cobre – traduzem-se num “reconhecimento pelo trajeto profissional, bem
como pelo empenho que estes polícias têm demonstrado no apoio aos seus concidadãos”.
Na ocasião foram ainda entregues à Divisão
Policial de Oeiras quatro viaturas híbridas para
reforço do policiamento de proximidade.
A cerimónia teve lugar no Templo da Poesia no
Parque dos Poetas e contou com a presença do
Bispo Auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar. •
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EVENTOS

Milhares no segundo Madeiro de Oeiras
Milhares de pessoas participaram, no passado dia 4 de janeiro, na grande
festa do Madeiro de Oeiras, uma fogueira com 15 metros de diâmetro,
cinco metros de altura e que fez arder 100 toneladas de lenha.
O Jardim Municipal de Oeiras foi o local escolhido para a edição deste ano
do Madeiro, depois do sucesso da primeira edição. A festa irá repetir-se
no próximo ano. Além de poder ver e aquecer-se na fogueira gigante, os
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participantes puderam almoçar ou lanchar nas bancas porco no espeto,
enchidos e castanhas assadas ou saborear o tradicional Bolo-Rei.
O Madeiro de Reis tem origem nas celebrações do solstício de inverno. Começava por ter a madeira recolhida pelos rapazes da terra. Era levada até
ao centro da aldeia onde uma enorme fogueira era acesa desde a véspera
do Natal até o Dia de Reis. As pessoas reuniam-se para dançar e cantar à
volta da fogueira. •
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COOPERAÇÃO
Acordo com a Marinha para transporte de duas barricas de 280 litros

Villa Oeiras a bordo do Navio-Escola Sagres
O vinho Villa Oeiras vai estar, até 2021, a bordo do Navio-Escola Sagres, no âmbito da viagem comemorativa dos 500 anos da descoberta
do Estreito de Magalhães e da presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho, onde será a Casa de Portugal.
A Câmara Municipal de Oeiras e a Marinha Portuguesa firmaram,
neste âmbito, um acordo que prevê o transporte de duas barricas de
280 litros, tendo como objetivo a obtenção das características de ‘Vinho Torna Viagem’. •

Apresentação da marca no Brasil

Oeiras Valley dá-se a conhecer ao Mundo
O vinho Villa Oeiras e a estada do Navio-Escola Sagres no Rio de
Janeiro serviram de pretexto para a realização de um roadshow,
no Rio de Janeiro e em São Paulo, apresentando a marca Oeiras
Valley, materialização da visão de futuro para o território de Oeiras.
No Rio de Janeiro foram recebidos no Navio-Escola o setor empresarial local e a pujante comunidade portuguesa. Esteve também
presente o Embaixador Jaime Leitão, Cônsul-Geral de Portugal no
Rio de Janeiro.
Em São Paulo, capital financeira da América do Sul, e com apoio
da Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo e do seu presi-

A comitiva oeirense recebida em São Paulo

Navio-Escola Sagres no Rio de Janeiro

dente, Nuno Rebelo de Sousa, foi promovida uma sessão de apresentação do
Oeiras Valley.
A delegação de Oeiras, composta pelo vice-presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, pelo Embaixador António Martins da Cruz, pelo chefe de gabinete do
presidente, Miguel Carvalho Faria, e pelo diretor municipal de Ordenamento do
Território, Obras e Ambiente, Luís Serpa, foi ainda recebida no Real Gabinete
de Leitura e na Prefeitura de São Paulo, onde foi recebida pelo Secretário Executivo, Rodrigo Massi. •
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CULTURA

Lourdes Norberto
homenageada
no dia dos 85 anos
A atriz Lourdes Norberto foi homenageada, numa cerimónia realizada no auditório municipal com o seu nome, em Linda-a-Velha, num reconhecido agradecimento do Município, no dia em que completou 85 anos de idade. A ministra da
Cultura, Graça Fonseca, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino
Morais, o encenador Filipe La Féria e a fadista Kátia Guerreiro foram alguns dos
muitos presentes numa noite repleta de surpresas e onde Lourdes Norberto esteve
rodeada da família e de amigos.
A inauguração de uma peça escultórica de homenagem da autoria de Aida Sousa
Dias, a apresentação do livro ‘Notas Biográficas’, editado pelo Município, declamação de poesia, pela neta, Mariana Felner da Costa, e pelo filho, João Felner da
Costa e a apresentação de um excerto de ‘Os Maias’, pelo grupo de teatro Gato
Escaldado, foram alguns dos momentos altos de uma noite que culminou com o
tradicional soprar de velas do bolo de aniversário. •

Lourdes Norberto com Isaltino Morais e com a ministra da Cultura, Graça Fonseca

Nossa Senhora da Purificação
– Do Culto à Memória
O Centro Cultural do Palácio do Egipto acolhe, até 19 de
abril, a exposição ‘Nossa Senhora da Purificação: do culto
à memória’. A mostra inclui peças do valioso acervo patrimonial da Igreja Matriz de Oeiras, composto por esculturas, pinturas, alfaias litúrgicas e paramentaria, dos séculos
XVII e XVIII, enquadradas por uma narrativa expositiva
que testemunha a vida espiritual desta comunidade.
A exposição resulta de um desafio lançado pela Paróquia
de Oeiras ao Município, no âmbito da celebração dos 275
anos da bênção da atual Igreja Matriz. •

Oeiras Atual
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CULTURA
‘ARY, O POETA
DAS CANÇÕES’
EM OEIRAS

O Templo da Poesia, no Parque
dos Poetas, abriu portas ao encerramento da digressão nacional ‘Ary, O Poeta das Canções’,
em dezembro, depois de dez
anos de espetáculos de tributo a
José Carlos Ary dos Santos, por
Joaquim Lourenço.

A CASA
DE BERNARDA
ALBA

Picasso. Mestre
Universal no Palácio Anjos
Está patente ao público no Palácio Anjos, até 30 de
abril, a exposição Picasso. Mestre Universal, apresentada pelo Município de Oeiras, em colaboração
com a c2c Creación y Gestión de Proyectos Culturales e a Fundação Fran Daurel.
Tendo como objetivo dar a conhecer a grande diversidade da produção de Picasso e a relação entre os
diferentes meios expressivos – cerâmica, desenho e
gravura, sem esquecer a literatura e a palavra – a seleção de 66 obras que fazem parte desta mostra vai
desde a primeira série gráfica, criada entre 1904 e
1906, até um exemplar da que é conhecida como a
sua última produção em cerâmica, datada de 1971.

As obras provêm de coleções particulares,
destacando-se as que pertencem à Coleção
Fran Daurel, incluindo todas as cerâmicas,
desenhos e obra gráfica.
Terça a sexta. 10h00 às 18h00
(última entrada às 17h30)
Sábados e domingos. 12h00
às 18h00 (última entrada às 17h30)
Encerra às segundas, feriados
e 24 e 31 Dezembro
ENTRADA LIVRE •

Café
com Letras
A sala de leitura da Biblioteca Municipal de
Oeiras tornou-se pequena para receber os
mais de 200 leitores que assistiram à conversa entre o popular escritor chileno Luis
Sepúlveda e a jornalista Ana Daniela Soares:
da sua escrita à ditadura chilena, dos tempos
atuais na Europa e na América Latina, do
porquê da sua vinda para viver em Espanha,
acabando com uma sessão de autógrafos,
esta foi a primeira do que se espera venham
a ser muitas e animadas sessões. •

A encenação de “A Casa de Bernarda Alba”, uma das obras mais
emblemáticas de Garcia Lorca,
esteve em cena no Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras,
durante os meses de novembro
e dezembro.

A ÉTICA
DAS COISAS

O Município de Oeiras apresenta,
até 12 de março, a exposição ‘A
ética das Coisas’, incluindo algumas das obras mais relevantes
do Arquiteto Bartolomeu Costa
Cabral, no espaço do Círculo da
Arquitetura, localizado na Rua Sacadura Cabral, nº 61, no Dafundo.

VAMOS CANTAR
AS JANEIRAS!

Utentes da Associação Cultural
Sénior de Algés e da Associação
Nova Atena e as crianças de A Minha Escola e do Centro Social Paroquial de Oeiras foram este ano
os protagonistas da tradição de
cantar as Janeiras ao presidente
da Câmara Municipal nos Paços
do Concelho.
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CULTURA

Oeiras candidata a Capital Europeia
da Cultura em 2027

Destaque, entre os oradores, para a presença de Robert Palmer, diretor de duas capitais europeias da Cultura

Oeiras deu, em janeiro, o pontapé de saída para a candidatura de Oeiras
a Capital Europeia da Cultura em 2027.
Numa conferência preparatória foram debatidos modelos organizacionais e programação de edições anteriores, características de desenvolvimento territorial do concelho e linhas orientadoras da Comissão Europeia para a candidatura que será comissariada pelo Diretor Municipal da
Educação, Desenvolvimento Social e Cultura, Jorge Barreto Xavier.
Destaque, entre os oradores, para a presença de Robert Palmer, diretor
de duas capitais europeias da Cultura (Glasgow, 1990 e Bruxelas, 2000),
cujos contributos para este debate foram considerados “inspiradores”.

Natal encantado
no Palácio
do Marquês
O Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, recebeu
nos dias 14 e 15 de dezembro a iniciativa Natal no
Palácio Encantado tendo como tema ‘O Conto Maravilhoso’.
Fruto de uma parceria estabelecida entre o Município e a Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora, pastelarias e lojas locais
estiveram representadas, como forma de promoção
do comércio local.
Animação infantil, música, oficinas, contos, magia,
e workshops de doçaria completaram o programa. •

Oeiras Atual

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, sublinhou,
na oportunidade, que Oeiras “tem tudo para uma candidatura muito forte
e é muito importante ganhar”. Aludiu, nesse sentido, ao trabalho que o
Município vem desenvolvendo no âmbito da preservação do património
cultural, nomeadamente na recuperação da Estação Agronómica Nacional
e do Convento da Cartuxa, para as quais estão previstos investimentos de
oito e quatro milhões de euros, respetivamente.
Recorde-se que cidades portuguesas foram, por três vezes, escolhidas
como Capital Europeia da Cultura: Lisboa (1994), Porto (2001) e Guimarães (2012). •
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INOVAÇÃO
Investimento municipal

Novo polo tecnológico
nasce na Cruz Quebrada
O Município vai financiar com seis milhões de euros, num custo global de dez milhões, a construção de um novo
Centro Tecnológico na Cruz-Quebrada. Aliado ao polo universitário da Faculdade de Motricidade Humana,
este novo centro estará na génese do Campus de Tecnologias da Motricidade Humana e do Desporto.

A iniciativa insere-se no programa Oeiras Valley, um ecossistema integrado para negócios, ciência e tecnologia, que inclui a Estratégia Oeiras
Ciência e Tecnologia 2025, envolvendo a sociedade, a universidade e o
tecido empresarial.
No âmbito da concretização da estratégia de desenvolvimento do polo
universitário, a FMH-ULisboa desenvolveu um estudo preliminar onde
se prevê a necessidade de renovar e ampliar instalações, construindo,
numa primeira fase, um edifício com cerca de 5.500m², para Centro Tecnológico, e adquirindo as infraestruturas tecnológicas para investigação
científica na área da motricidade humana e do desporto.
Para a construção dessas instalações, além da comparticipação no valor
de seis milhões de euros, o Município compromete-se a assegurar a colaboração técnica necessária na definição de soluções urbanísticas para
a criação de novas unidades a edificar ou remodelação das existentes no
campus da FMH-ULisboa, incluindo estudos para requalificação paisagística, criação de condições adequadas de acessibilidade, ligações às redes de transportes públicos, nomeadamente através das diligências já em
curso para a extensão da linha de elétricos rápidos até à Cruz Quebrada,
e ainda a definição de percursos pedonais ou em mobilidade suave para
ligação do Campus da FMH-ULisboa à estação de caminho-de-ferro da
Cruz Quebrada.

No âmbito da requalificação paisagística, o Município compromete-se
ainda a apoiar, em condições a estabelecer em protocolo específico, a
renovação do Edifício-sede da FMH-ULisboa, de modo a que da intervenção resulte uma solução para um conjunto urbanístico integrado.
Como contrapartida pelo investimento municipal, a FMH-ULisboa compromete-se a ceder ao Município o direito de superfície da Quinta da
Graça e do Pavilhão dos Esteiros, ambos na Cruz Quebrada, pelo período
de 80 anos, renovável, por mútuo acordo, por períodos sucessivos de dez
anos. Para a Quinta da Graça está prevista a instalação de uma escola de
dança/bailado e para o Pavilhão dos Esteiros um novo pavilhão gimnodesportivo polivalente. •

Como contrapartida
pelo investimento municipal,
a FMH-ULisboa cede
ao Município o direito
de superfície da Quinta da Graça
e do Pavilhão dos Esteiros,
na Cruz Quebrada

FINANCIAMENTO
MUNICIPAL
6 MILHÕES
EUROS
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EDUCAÇÃO
Aluno de Oeiras
nas Olimpíadas
de Economia

Concurso
de presépios
As Paróquias de Oeiras foram, no final
do ano passado, desafiadas a participar
num concurso de presépios que teve
como finalidade envolver a comunidade nas diversas iniciativas solidárias
promovidas durante a época natalícia.
A votação ditou a eleição do presépio
do Alto da Barra como o melhor presépio de 2019. •

As II Olimpíadas Internacionais da Economia (IEO), que se
realizaram em São Petersburgo, Rússia, de 24 a 31 de julho
de 2019, terminaram com uma medalha de bronze a nível
individual para António Gouvêa, aluno da Escola Secundária da Quinta do Marquês.
A classificação final resultou da ponderação das provas de
Economia, Literacia Financeira e Business Case.
Pretendendo-se a promoção do gosto pela ciência económica
nos mais novos, estes eventos têm como objetivo último aliar o
despertar nos jovens de um apurado sentido crítico pela atualidade
económica aos ideais do espírito olímpico. •

Oferta
de material
desportivo
O presidente da Câmara Municipal, Isaltino
Morais participou, no passado dia 22 de janeiro, na cerimónia de entrega de material
desportivo ao Centro Educativo Padre António Oliveira, em Caxias. •

Queimar
as Pestanas
Decorre de 21 de abril a 21
de julho, mais um Queimar
as Pestanas, altura do ano
em que, às terças, quartas
e quintas-feiras, as Bibliotecas de Oeiras, Algés e
Carnaxide se mantêm abertas entre as 10h e as 24h,
ininterruptamente, numa
dinâmica de apoio aos estudantes do ensino superior e
secundário (para além de se
manterem abertos os serviços para o público em geral
– empréstimo e devolução
de livros, leitura de jornais,
acesso à internet). •
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Retificação

(Re)
Imaginando
a Educação

Teen
Managment
Challenge

Integrada no Ciclo de Conferências 2019/2020, o Município promoveu no passado
dia 26 de fevereiro a segunda
conferência subordinada ao
tema (Re)Imaginando a Educação: olhar, atitudes e tendências internacionais, com o
professor Xavier Aragay, a fim
de promover uma reflexão/
debate junto da comunidade
educativa. •

Teve início no passado dia
27 de janeiro a segunda edição do Teen Managment
Challenge em Oeiras. Nesta
competição os alunos pré-universitários têm a oportunidade de gerir uma empresa
virtual, desenvolver aptidões
de gestão e estratégia e participar num team building.
A cerimónia de entrega de
prémios está agendada para
o dia 18 de março. •

Visita
ao IBET

Na edição de novembro-dezembro
do Boletim Municipal Oeiras Atual
demos conta da visita realizada no
início de novembro pelo presidente da Câmara Municipal de Oeiras,
Isaltino Morais, o vice-presidente,
Francisco Rocha Gonçalves, e o vereador com o pelouro da Educação,
Pedro Patacho, ao iBET - Instituto
de Biologia Experimental e Tecnológica identificando-o, erradamente,
como Instituto de Tecnologia Química e Biológica.
Na realidade visou as instalações do
iBET, a maior instituição privada
sem fins lucrativos portuguesa dedicada à pesquisa em Biotecnologia,
fundada em 1989. •
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DESPORTO

Gala do Desporto de Oeiras
Realizou-se no dia 30 de janeiro no Lagoas
Park Hotel a Gala do Desporto de Oeiras, evento que teve como objetivo premiar o mérito desportivo e reconhecer aqueles que se dedicam
à atividade desportiva, não só em prol do seu
desenvolvimento, mas como meio de construção de uma comunidade mais coesa. Foram,
assim, homenageados os atletas e equipas das
coletividades do concelho que se destacaram a
nível nacional e internacional na época transata, totalizando 168 atletas e mais de 138 títulos
em 19 modalidades.
Foram ainda atribuídos os Prémios de Reconhecimento Desportivo que distinguem quatro

personalidades com excecional currículo desportivo e/ou elevado contributo para o desenvolvimento e promoção do Desporto a saber.
Neste contexto foram distinguidos António
Ramalho, presidente da Associação António
Ramalho – Boxing Spirit, com o Prémio de
Espírito Desportivo, Carolina Andrade, atleta portuguesa com o maior número de títulos
conquistados na patinagem artística, com o
Prémio Carreira Desportiva, António Bessone
Basto, com o Prémio Carreira Desportiva, e
José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, com o Prémio Prestígio Desportivo. •

Arrancou
segunda
edição
dos Jogos
de Oeiras
Prémio Carreira Desportiva entregue a António Bessone Basto

A segunda edição dos Jogos de Oeiras arrancou no passado dia 12 de
janeiro e vai decorrer até junho,
estando prevista a realização de 30
encontros de 17 modalidades desportivas. As modalidades incluídas
nos encontros regulares são andebol,
atletismo, basquetebol, futebol, futsal e ténis. Haverá também encontros pontuais de badminton, BTT,
judo, natação, natação de águas
abertas, padel, parkour, skate, ténis
de mesa e voleibol. As inscrições são
gratuitas.
Mais informações e inscrições
em www.jogosdeoeiras.pt •
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