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ARTE, MÚSICA E POESIA
EM FESTIVAIS INÉDITOS

O Jardim Municipal de Oeiras recebeu um festival urbano de arte e música com curadoria de
Vhils. No Parque dos Poetas música, poesia, contos, jogos tradicionais, artesanato e gastronomia
estiveram juntos num evento consagrado à celebração da língua portuguesa.
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Aprovada nova redução do IMI

No Festival Iminente a arte esteve exposta no espaço,
sem barreiras que a separassem do público, ora
integrando-se no ambiente, ora confrontando-o.
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EDITORIAL

A
Caro munícipe,

edição do Oeiras Atual
que lhe chega agora às
mãos está – felizmente
– recheada de boas
notícias. Nada me dá
mais satisfação, enquanto
autarca. Poder dar boas
notícias.
Comecemos por um tema
que me é particularmente caro: a família. O
Município de Oeiras está a criar as condições
para que seja possível dotar todos os espaços
municipais de atendimento ao público de zonas
reservadas à amamentação e à troca de fraldas e
cuidado dos bebés.
Num concelho e num país onde a tendência de
envelhecimento populacional é preocupante
e deve levar-nos a refletir, acredito ser
responsabilidade maior de todos quantos
assumem cargos governativos contribuir para –
de alguma forma – criar e apoiar medidas que
possam contribuir para o aumento das taxas de
natalidade, por um lado, e, por outro, reforçar as
ajudas às famílias com filhos.
O Município firmou, com o Agrupamento de
Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras,
uma parceria que vai permitir desenvolver uma
campanha de promoção do aleitamento materno
intitulada Amamentar também é Cuidar.
Neste âmbito foi colocada, nos jardins e
espaços verdes do concelho, sinalética alusiva
à temática, incentivando as mães a sentiremse à vontade para amamentar os seus filhos,
tranquilamente e em comunhão com a natureza.
Foi também a pensar nas famílias que o Executivo
Municipal aprovou em setembro, por unanimidade,
a proposta de aplicar taxas reduzidas de Imposto
Municipal sobre Imóveis (IMI), respeitante ao ano
de 2016 a liquidar em 2017.
Refira-se que Oeiras é um dos Municípios da
Área Metropolitana de Lisboa – logo a seguir a
Lisboa e Vila Franca de Xira – que tem aplicado
uma das mais baixas taxas de IMI nos últimos
anos, de 0,34%.
Fruto de uma preocupação social, essa taxa é
reduzida para 0,33% para os prédios urbanos
avaliados nos termos do CIMI, fixando-se em
0,8% para prédios rústicos.
Mais uma boa notícia, que muito me apraz
poder dar.
Num outro domínio, merece destaque a
verdadeira revolução que está a acontecer no
domínio dos equipamentos para deposição de
resíduos urbanos, área na qual o Município se

prepara para investir cerca de três milhões
de euros.
Tendo como objetivo otimizar o número de
circuitos de recolha e recursos associados,
apostamos na substituição dos tradicionais
contentores de lixo verdes por modernos
equipamentos enterrados para deposição de
resíduos urbanos, de grande capacidade.
A instalação dos novos equipamentos arrancou
em Linda-a-Velha, encontrando-se já em curso
a instalação de equipamentos na freguesia de
Carnaxide, prevendo-se ainda até ao final do
ano abranger Oeiras e Paço de Arcos. No total,
no concelho, serão instalados 500 equipamentos,
com especial enfoque em zonas residenciais de
elevada densidade populacional e de grande
concentração da atividade comercial.
Nesta edição pode ainda ficar a conhecer
diversas medidas que estão a ser implementadas
numa área de intervenção à qual o Município
tem consagrado muita atenção: a promoção do
empreendedorismo.
Quantas histórias conhecemos de
empreendedores bem sucedidos que partiram
de algo muito simples. Uma ideia. Uma ideia
é o que basta. Em Oeiras estamos conscientes
do poder das ideias. E é por isso que vamos
consagrar um festival às ideias.
Porque as ideias não são coisas que se guardam
em gavetas. As ideias trocam-se. Movimentamse. Transformam. Apaixonam. Envolvem.
Mobilizam. Crescem.
É das ideias que transformam que o Festival
Cogito é feito. O evento estrutura-se em torno
de palestras curtas e impactantes proferidas
por oradores inspiradores e mobilizadores.
Entre as ideias transformadoras que serão
abordadas destacam-se a agricultura
urbana, a dieta mediterrânica, a
realidade aumentada, as smart cities,
a construção de robots.
Este festival tem por objetivo
realizar em Oeiras um evento
de referência para a
disseminação de ideias
que vão transformar a vida
quotidiana num futuro
próximo.
A primeira edição está
agendada para o dia 26
de novembro.
Junte-se a nós!

Foi também a pensar
nas famílias que o
Executivo Municipal
aprovou em setembro,
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a proposta de aplicar
taxas reduzidas de
Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI),
respeitante ao ano de
2016 a liquidar em 2017.
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Ações de limpeza das praias decorreram durante o verão

Milhares de beatas e cotonetes
recolhidas dos areais
Beatas de cigarro e cotonetes. Estes dois tipos de resíduos de pequena dimensão são dois dos
principais focos de poluição nas praias, motivo pelo qual estiveram no centro das campanhas de
sensibilização ambiental levadas a cabo pelo Município ao longo do verão.

O

eiras integra no seu território quatro praias, duas
das quais foram recentemente consideradas como
sendo das melhores praias
urbanas do País. Por este
motivo, e porque trabalhar por um melhor
ambiente faz parte da missão do Município, o
verão de 2016 contou, mais uma vez, com as
ações de limpeza das praias levadas a cabo no
âmbito do programa Jovens em Movimento.
Em Oeiras, a sensibilização dos banhistas
para a não deposição de beatas de cigarro nos
areais remonta há cerca de 15 anos, quando
começaram a ser distribuídos cinzeiros de
papel próprios para o efeito. Em 2005 foram
instaladas nas praias oito estruturas de onde os
veraneantes podem recolher os seus cinzeiros
de praia quando chegam, e deixá-los, quando
vão embora.
Ao longo destes anos foram adquiridos e distribuídos nas praias cerca de 40 mil eco-cinzeiros.
Beatas são uma tipologia de resíduo altamente
contaminante das águas e perigosa para crianças e animais. Uma beata é o suficiente para
poluir 500 litros de água e demora entre quatro
a 12 anos a decompor-se.
Com o objetivo de alertar os banhistas para a
grande quantidade de beatas que são deixadas
nos areais, são colocados, desde 2014, durante
a época balnear, acrílicos onde são depositadas
as beatas, recolhidas diariamente pelos participantes do projeto Jovens em Movimento.
Este ano foi feita pela primeira vez a contagem
(através de amostra) da quantidade de beatas
que foram recolhidas em todas as praias, tendo
sido contabilizadas cerca de 130 mil beatas, a
maioria nas praias da Torre e Santo Amaro de
Oeiras.

17.550
Cotonetes

130.000
Beatas

recolhidos em todas as praias, durante
toda a época balnear
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Além das beatas, quem nunca reparou nuns
pequenos pauzinhos de plástico nos areais
de todas as praias? A verdade é que estes são
cotonetes.
Como é do conhecimento geral, as águas
residuais são encaminhadas para uma Estação
de Tratamento de Águas, que por sua vez, após
tratamento adequado, as devolvem novamente
ao seu ambiente natural, ou seja, ao mar.
Nestas estações por vezes os crivos deixam
passar materiais de pequenas dimensões, que
acabam por ser projetados no mar e por ação
das correntes e marés, nas praias. Um desses
materiais são os cotonetes, que são encaminhados para as Estações de Tratamento porque são
depositados indevidamente pelas pessoas nas
sanitas.
Por se tratar de resíduos de pequenas dimensões, os crivos da limpeza mecânica têm
dificuldade em removê-los, o que faz com que
tenham de ser recolhidos manualmente, algo
que acontece também no âmbito do projeto
Jovens em Movimento.
Este ano foi feita pela primeira vez a contagem
(através de amostra) da quantidade de cotonetes que foram recolhidos em todas as praias,
tendo-se contabilizado cerca de 17.550 durante
toda a época balnear.
A colaboração de todos é fundamental para
eliminar estes resíduos do mar e das praias.

OEIRAS LIMPA
DEPENDE DE TODOS
NÚMERO VERDE
DO AMBIENTE

800 201 205
Se é fumador, seja responsável pelas suas beatas
e não as deite para o chão, obtenha um recipiente e guarde-as até encontrar um contentor onde
as depositar. Quanto aos cotonetes, nunca os
deposite na sanita, mas sim no contentor do lixo.
Oeiras conta com a ajuda de todos para manter os espaços mais limpos e com um melhor
ambiente. ¬
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HIGIENE URBANA

Oeiras revoluciona contentores para deposição de resíduos urbanos

Três milhões de euros
para higiene urbana

A sua elevada capacidade permite
otimizar os circuitos de recolha,
diminuir custos de exploração,
reduzir as emissões de CO2
e melhorar a higiene e salubridade
do espaço envolvente.

C

om vista à redução do número de
circuitos de recolha e recursos
associados, o Município de
Oeiras aposta na substituição dos
tradicionais contentores de lixo
verdes por modernos equipamentos enterrados
para deposição de resíduos urbanos, de grande
capacidade.
O principal objetivo foi acabar com os resíduos
espalhados à volta dos caixotes e o mau cheiro
proveniente dos mesmos, com todas as implicações que tal acarreta para o ambiente e para a
saúde.
A instalação dos novos equipamentos arrancou
em Linda-a-Velha (a localidade com o maior
número dos tradicionais caixotes verdes), onde
se encontram instalados um total de 77 contentores para deposição indiferenciada e seletiva,
encontrando-se já em curso a instalação de
84 equipamentos na freguesia de Carnaxide,
prevendo-se ainda até ao final do ano instalar 89
equipamentos em Oeiras e Paço de Arcos.
No total, no concelho, serão instalados 500
equipamentos, com especial enfoque em zonas

residenciais de elevada densidade populacional e
de grande concentração da atividade comercial.
Este investimento, que representa o pilar da
estratégia definida para a área da recolha de resíduos, ascende a cerca de três milhões de euros.
A escolha deste tipo de equipamento, de grande
volumetria, é um forte aliado da sustentabilidade económica e ambiental do processo. A
sua elevada capacidade permite otimizar os
circuitos de recolha, diminuir custos de exploração, reduzir as emissões de CO2 e melhorar
a higiene e salubridade do espaço envolvente.
Por se tratar de equipamento enterrado, a baixa
temperatura do interior atrasará a decomposição dos resíduos e o consequente odor emanado.
Além do mais, o marco de deposição possui um
sistema de segurança e facilita a colocação de
resíduos por parte de todos os cidadãos.
Foi também preocupação da autarquia melhorar o ambiente urbano e reduzir o impacto
visual dos equipamentos, já que visualmente os
novos são mais agradáveis que os tradicionais
contentores. ¬

Consulta pública
do Plano Municipal
de Redução de Ruído
de Oeiras

O

Município de Oeiras lançou
no passado dia 5 de setembro
e pelo período de 60 dias,
até 29 de novembro de 2016,
a Consulta Pública do Plano
Municipal de Redução de Ruído, conforme a
obrigação que resulta do art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 146/2006 de 31 de julho.
Os objetivos do Plano Municipal de Redução de
Ruído de Oeiras são os seguintes:
• Reduzir a emissão de ruído pelas vias municipais, sendo primeira prioridade aquelas que presentemente são responsáveis por maior número
de pessoas expostas a níveis excessivos (vias de
1ª e 2ª prioridade);
• Contribuir para a redução da exposição da
população ao ruído causado pelas vias municipais em todas as intervenções realizadas por
serviços municipais sobre as vias, os edifícios e
os equipamentos coletivos;
• Contribuir para uma redução progressiva da
exposição da população ao ruído causado pelas
vias municipais através da promoção de planos,
projetos e ações que integrem este objetivo nas
políticas municipais de mobilidade e transportes
e de planeamento e gestão urbanística;
• Convidar os cidadãos e os atores locais a aderir a comportamentos que contribuam para a redução dos níveis de ruído ambiental excessivos,
através da disseminação de informação técnica e
científica, da educação ambiental e da promoção
de práticas colaborativas sobre o tema.
Toda a documentação do Plano encontra-se
acessível na página internet institucional do Município de Oeiras (www.cm-oeiras.pt) e em papel
no Gabinete de Prospetiva, Desenvolvimento
Estratégico e Informação Geográfica (GPDEIG),
localizado no Edifício Atrium, sito na Rua do
Coro de Santo Amaro de Oeiras, n.º 4A em Paço
de Arcos.
O acesso à documentação e atendimento presencial no GPDEIG ao longo de todo o período
de Consulta Pública é feito por agendamento
telefónico através do número 214 408 324, no período compreendido entre as 9.30h. e as 18.00h.
Tendo em vista eventuais observações ou sugestões por parte dos interessados, encontra-se
disponível um formulário de registo de participação em suporte digital acessível através da
mesma página internet, e em suporte papel no
GPDEIG, aberto a qualquer entidade ou pessoa
a título individual.
Para o dia 25 de outubro, entre as 18h. e as 19h.,
está agendada uma sessão de esclarecimento a
realizar no Auditório da Biblioteca Municipal de
Oeiras, localizada na Avenida Francisco Sá Carneiro, n.º 17, Urbanização do Moinho das Antas,
em Oeiras. ¬

Agosto . Setembro . Outubro 2016 -
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EMPREENDEDORISMO

POLÍTICAS DE EMPREGO

Oeiras Hub reforça apoio
ao empreendedorismo

P

romover a empregabilidade através de um trabalho em rede com
a comunidade, o tecido empresarial e as organizações sociais
locais é o principal objetivo da
Fábrica do Empreendedor, projeto a funcionar
em Carnaxide, resultado de uma parceria entre o
Município de Oeiras e a Agência de Empreendedores Sociais.
Esta medida surge no âmbito do Plano Municipal
para o Emprego e Empreendedorismo – Oeiras
Hub, através do qual a Câmara Municipal de
Oeiras leva a cabo um conjunto de medidas e
ações de promoção da inclusão socioprofissional
de munícipes em situação de vulnerabilidade face
ao emprego, seja pela via da capacitação das pessoas, seja pela via da articulação entre entidades
para a criação de oportunidades de emprego e
potenciação dos recursos existentes.
Neste contexto, destaque para projetos como
a Rede de Emprego e Empreendedorismo de
Oeiras, a promoção de mostras de oportunidades
de emprego, o trabalho de proximidade efetuado
no âmbito dos Gabinetes de Inserção Profissional,
ações de formação e de reforço de competências,
o projeto Escolas Empreendedoras e, agora, a
instalação da Fábrica do Empreendedor.
A Fábrica do Empreendedor pretende funcionar
como espaço de apoio gratuito nas áreas do emprego, formação/qualificação, criação de negócios,
promoção de competências empreendedoras,
dinamização de projetos de intervenção comunitária e animação territorial que visam a promoção
de comunidades sustentáveis.
Para além da comunidade, também as empresas
e instituições locais podem usufruir dos seus
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serviços, seja no âmbito de processos de recrutamento e seleção, seja no suporte a candidaturas a
medidas de apoio à contratação ou nos processos
de formação.
De assinalar que a Fábrica do Empreendedor
é um projeto de parceria entre o Município e a
Agência de Empreendedores Sociais, organização
sem fins lucrativos criada em 2007 por um coletivo de empreendedores sociais, com o objetivo de
criar soluções inovadoras e com elevado impacto
social numa lógica de economia social e solidária.
Atua nas áreas do empreendedorismo, emprego,
formação, animação territorial, consultoria e
investigação e intervém nos concelhos de Cascais,
de Lisboa e de Sintra.
Na mesma linha, e em resultado de uma parceria com a Associação Empresarial da Região de
Lisboa (AERLIS), foi inaugurado o Gabinete de
Apoio ao Empreendedor. Trata-se de um projeto
enquadrado no plano de ação para o emprego e
empreendedorismo, cujo objetivo geral é prestar
apoio direto e de proximidade a todos os que
pretendem abrir o seu próprio negócio.
O Gabinete de Apoio ao Empreendedor terá como
missão promover e apoiar o empreendedorismo
local, fomentar o espírito empresarial e o autoemprego, promover o desenvolvimento de competências empreendedoras, dinamizar a criação de empresas/novos postos de trabalho e contribuir para
o desenvolvimento económico local e regional.
Em matéria de empreendedorismo foi ainda constituído um consórcio de empresas, associações,
instituições de ensino, cooperativas e instituições
de solidariedade social designado RedOeiras+.
Esta rede, composta atualmente por cerca de 20
entidades, tem como missão o desenvolvimen-

Mostra de Oportunidades de Emprego
No âmbito do Plano Municipal para o Emprego e Empreendedorismo – Oeiras Hub, a Câmara Municipal de Oeiras promoveu,
em parceria com a Immochan, uma Mostra de Oportunidades
de Emprego, nos dias 14 e 15 de outubro, no Centro Comercial
Alegro, em Carnaxide.
A iniciativa teve como objetivo promover o recrutamento direto
pelas empresas participantes. Em paralelo decorreram, ao longo
dos dois dias, workshops sobre emprego e empreendedorismo.

to socioeconómico local, constituindo-se como uma
parceria habilitada, empenhada e de ação integrada
na promoção da empregabilidade e no fomento do
empreendedorismo.
No âmbito do processo de organização da RedOeiras+
foram constituídos dois grupos de trabalho: o grupo da
Empregabilidade e Qualificação, que evoca as questões
relacionadas com a integração profissional e o reforço
de competências para a inserção no mercado de trabalho, e o grupo do Empreendedorismo, que integra a
dinamização de projetos, medidas e ações relacionadas
com o fomento do empreendedorismo.
A RedOeiras+ pretende ser uma estrutura de referência para a comunidade no incremento das respostas à
população desempregada, no desenvolvimento do seu
perfil de empregabilidade e na melhoria das suas competências empreendedoras, assumindo um papel preponderante na dinamização socioeconómica local e no
incremento de respostas úteis e ajustadas às necessidades dos Munícipes, principalmente os que se encontram
em situação de desemprego ou emprego precário. ¬
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Aprovada nova
redução do IMI
para Oeiras

Entidades parceiras da Rede de Emprego
e Empreendedorismo de Oeiras

RedOeiras +
Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora
Associação de Estudos e Ensino para o Mar
Associação Empresarial da Região de Lisboa
Fundação Aga Khan
Agência de Empreendedores Sociais
Agência Nacional de Intervenção Social
Agência Nacional de Jovens Empresários
Associação Portuguesa de Emprego Apoiado
Batotoyetu
Câmara Municipal de Oeiras
Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas
Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos
Escola Profissional Val do Rio
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O

Executivo Municipal
de Oeiras aprovou em
setembro, por unanimidade, a proposta
apresentada pelo presidente do Município,
Paulo Vistas, de aplicar taxas reduzidas de
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI),
respeitante ao ano de 2016 a liquidar em
2017.
Refira-se que Oeiras é um dos Municípios
da Área Metropolitana de Lisboa – logo a
seguir a Lisboa e Vila Franca de Xira – que
tem aplicado uma das mais baixas taxas
de IMI nos últimos anos, de 0,34%.
Fruto de uma preocupação social, essa
taxa é reduzida para 0,33% para os
prédios urbanos avaliados nos termos do
CIMI, fixando-se em 0,8% para prédios
rústicos.
Aprovada ficou também a majoração em
30% da taxa de IMI aplicável aos prédios
urbanos degradados, considerando-se
como tais os que, face ao seu estado de
conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a
segurança de pessoas e bens, dado que os
prédios devolutos já serão agravados em
100% por força do disposto do Decreto-Lei
n.º 159/2006, de 8 de agosto.
No domínio do apoio à reabilitação urbana, serão aplicadas as seguintes medidas,
que densificam os conceitos do Estatuto
dos Benefícios Fiscais:

a) Para efeitos do reconhecimento e da
emissão da certificação urbanística referida no artigo 45º do Estatuto dos Benefícios
Fiscais, a Câmara considera que o volume
de obras a realizar pelos proprietários não
pode ser inferior a 20% do valor tributável do prédio, uma vez que se encontra
apurado pela Comissão de Avaliações, que
a conservação ordinária dos imóveis obriga a dispêndios de cerca de 2,5% do valor
tributável, por ano, sendo por conseguinte
da responsabilidade direta dos proprietários, nos termos do artigo 89º do RJUE.
A determinação efetiva do número de
anos de isenção de IMI variará conforme
o volume de obras e nos termos do anexo
I. As isenções de IMI e IMT nestes termos,
serão comunicadas à Autoridade Tributária no final das obras e depois de verificada a sua conclusão e reunidos os restantes
requisitos estipulados naquele preceito.
b) Nos termos do n.º 19 do artigo 71º
do EBF conceder isenções de IMT e IMI
conforme consta no anexo I, a prédios
que venham a ser reabilitados até 31 de
Dezembro de 2020, que se localizem em
ARU, ou estejam arrendados nos termos
do artigo. 27º do NRAU .
c) Isentar taxas relativas a concessão
de licenças de obras e de utilização de
imóveis concedidas no âmbito do processo
de reabilitação de imóveis, a aferir em
simultâneo com os pedidos efetuados nos
termos das alíneas a) e b). ¬

JUSTIÇA

Maior informalidade e celeridade na justiça

O

Executivo Municipal de Oeiras aprovou, em reunião de
Câmara no passado dia 27 de julho, a intenção de criação do
Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos de Cascais e
Oeiras, através da junção ao já existente Julgado de Paz de
Cascais, enquanto forma alternativa de resolução de litígios,
implementada pela Lei n.º78/2001, de 13 de julho, que se carateriza pela informalidade e pela celeridade.
Permitir aliviar a pressão processual sobre os tribunais judiciais, contribuir para
que cidadãos e empresas possam obter decisões em tempo útil, criar confiança
na comunidade em geral e promover o desenvolvimento do sistema económico,
são algumas das razões apresentadas para a criação deste Julgado de Paz. Deste
modo, a justiça sai prestigiada, ao ser privilegiada a resolução de litígios através

da mediação, proporcionando uma justiça de proximidade, na medida em que o
poder judicial se alia ao poder local para a resolução de litígios.
A implementação prática deste projeto dependerá ainda da aprovação da
proposta em Assembleia Municipal e, também, da conclusão de negociações
com o Ministério da Justiça no sentido de ser celebrado o respetivo Protocolo
de Instalação dos Julgados de Paz de Cascais e Oeiras, a celebrar estre as duas
edilidades e o referido Ministério.
Os julgados de paz são, nos termos do disposto no artigo 151.º, n.º1 da Lei de Organização do Sistema Judiciário, aprovada pela Lei n.º62/2013, de 26 de agosto:
«…uma forma alternativa de resolução de litígios, de natureza exclusivamente
cível, em causas de valor reduzido e em causas que não envolvam matéria de
direito da família, direito das sucessões e direito do trabalho». ¬
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REQUALIFICAÇÃO URBANA

Bairro Municipal Moinho das Rolas

Recuperação de espaços
exteriores e do campo
de jogos

A

manutenção e a requalificação dos bairros municipais,
dos seus edifícios e espaços
públicos concorre de forma
significativa para a melhoria da qualidade de vida e para a coesão social das
populações ali residentes, contribuindo,
ao mesmo tempo, para a diminuição e
mitigação das descontinuidades urbanas,
territoriais e sociais que possam existir.
Trata-se de um trabalho contínuo de
proximidade e que deve envolver não só
a intervenção na componente física mas,
sobretudo, a sensibilização dos moradores daqueles bairros para a sua preservação, incrementando o sentimento de
pertença.
No Bairro Moinho das Rolas residem
atualmente cerca de 650 pessoas. O
bairro é composto por seis blocos habitacionais, implantados ao longo de um
arruamento – a Rua Abel Fontoura da
Costa – na encosta esquerda do vale da
Ribeira da Laje.
A solução urbanística escolhida e
as diferenças de cotas do terreno no
local deram origem a que a ligação do
arruamento ao patamar de entrada se
efetue à cota dos pisos superiores. Este
afastamento – do qual resulta um efeito
paisagístico original – criou um distanciamento entre a fachada do edifício
e o passeio, mitigado com a criação de
taludes e alguma arborização.

O passar do tempo e a erosão inerente a
terrenos com inclinação foram determinantes no processo de degradação das
grelhas de enrelvamento colocadas no
início e também no pavimento de resina
e inertes.
Perante este cenário, a Câmara Municipal levou a cabo uma intervenção
que permitiu manter a opção estética e
funcional inicial, através da aplicação de
um material mais durável, resistente e
permeável – o betão poroso.

A obra foi realizada em parceria com a empresa Construções Andral que executou a empreitada para reparação
do pavimento degradado. Os trabalhos representaram
um investimento na ordem dos 63 mil euros e ficaram
concluídos em março de 2016.
No âmbito de uma filosofia que privilegia a reabilitação
dos espaços públicos foi também objeto de intervenção o
campo de jogos localizado junto ao talude para a Ribeira
da Laje. Os trabalhos permitiram a reparação da vedação
metálica periférica, a substituição integral dos prumos
verticais e a colocação de um novo piso multidesportivo
sintético e versátil, com novas marcações e novas balizas
de postes redondos fixadas ao pavimento. ¬
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PAÇO DE ARCOS

Reformulação dos pavimentos
da Rua Costa Pinto
Este pavimento confere uma qualidade formal evidente, sendo
extremamente versátil e mais resistente à circulação rodoviária.
A marcação do alinhamento da faixa de rodagem tem igualmente
como pressuposto, no tecido urbano que se insere, redesenhar e
reforçar o papel estruturante da Rua Costa Pinto como eixo preponderante daquele aglomerado.
Zonas pedonais, semipedonais, de circulação automóvel e de estacionamento serão diferenciadas mediante variações no tamanho das
pedras, espessura e consequente resistência, de acordo com o uso
inerente e o grau de resistência que se pretende.
Ainda no âmbito desta intervenção está prevista a criação de esplanadas, tendo como objetivo a dinamização económica e social. ¬

M

elhorar o ambiente urbano e a imagem do centro histórico de Paço de Arcos foram os objetivos que presidiram à
realização dos trabalhos de reformulação dos pavimentos
da Rua Costa Pinto.
A obra de repavimentação daquela artéria incidiu na renovação dos pavimentos, no disciplinamento da circulação e do estacionamento automóvel
e na melhoria da circulação pedonal. A construção de passeios com pilaretes como meio de separação e a escolha de um pavimento distinto – em
granito na tonalidade cinza – tem subjacente a intenção de implementar
um pavimento uniforme nas áreas destinadas ao automóvel.

EQUIPAMENTOS

Requalificação do Clube
de Ténis de Oeiras
SAÚDE

Avança obra do Centro
de Saúde de Barcarena

E
No seguimento de parcerias firmadas com diversas entidades privadas, o
Clube Escola de Ténis de Oeiras está a promover obras de requalificação
no seu polo de Santo Amaro, localizado na Rua José Diogo da Silva, em
Santo Amaro de Oeiras.
Os trabalhos seguem um projeto elaborado pelos serviços municipais
(através do DHRU/DPE-NP) e consistem, nesta fase, na construção de
uma cobertura para os dois campos de ténis ali existentes.
As obras iniciaram-se em agosto e decorrem a bom ritmo, tendo conclusão prevista para dezembro. ¬

stá em curso a obra do Centro de Saúde de Barcarena,
resultante da colaboração entre o Município de
Oeiras e a Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, com
acompanhamento a cargo da Divisão
de Projetos Especiais do Departamento de Habitação e Reabilitação
Urbana.
O novo centro de saúde servirá um
universo de cerca de 18 mil utentes,
localizando-se na Quinta das Lindas,
onde será reabilitado o edifício principal e demolidas as estruturas que não

fazem parte da construção original. O
projeto assenta na disposição de um
novo edifício de apenas um piso e uma
cave técnica. Morfologicamente o edifício novo desenvolver-se-á em redor
de um pátio interno, criando uma zona
exterior semiprivada que permitirá
que o edifício antigo respire, possibilitando igualmente o atravessamento
mais rápido entre diversas zonas do
centro de saúde.
A obra, adjudicada por um valor superior a um milhão de euros à NORCEP
Construções, SA, tem conclusão prevista para setembro de 2017. ¬
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Obras de requalificação
prosseguem em Leceia

L

ocalizada num planalto a
sul do povoado pré-histórico de Leceia, um dos mais
importantes e significativos
povoados calcolíticos da Península Ibérica, a zona instituída como Área Urbana
de Génese Ilegal de Leceia compreende
diversos tipos de ocupação urbana,
nomeadamente algumas edificações dispersas e conjuntos de construções descaracterizadas e implantadas nas três
franjas do bairro, as encostas a nascente
e poente e a plataforma a sul. Para todas
estas áreas foram elaborados projetos de
loteamento de iniciativa municipal.
As obras de infraestruturas têm sido
executadas de um modo faseado. Na
fase 1, o primeiro e segundo troços da
Rua Luís de Camões encontram-se concluídos, à semelhança da empreitada de
infraestruturação das fases 2 e 3.
Esta fase corresponde à construção/
requalificação dos espaços públicos e da
estrutura viária – Largo do Rossio e Largo da Liberdade, Rua das Flores, Rua
Norton de Matos e Rua 1º de Dezembro
– e à construção da ligação entre a Rua
das Grutas e Rua Vasco da Gama (Rua
do Carrascal). A empreitada, promovida pelo município de Oeiras através
do Departamento de Habitação e de
Reabilitação Urbana, ficou concluída
em setembro de 2015, representando um
investimento de perto de 880 mil euros.

Para todas estas áreas
foram elaborados projetos
de loteamento de iniciativa
municipal. As obras de
infraestruturas têm sido
executadas de um modo faseado.

Finalizada essa obra, iniciou-se nova empreitada que incluiu a requalificação do
espaço residual existente junto ao Largo
do Rossio adjacente à Escola Básica de
1º ciclo, com a plantação de árvores e
arbustos, a construção de uma ilha ecológica, com contentores em profundidade
(recolha de plásticos, papel e vidro) e a
pavimentação com betuminoso da rua de
ligação entre a Rua Vasco da Gama e a
Rua do Carrascal.
Os trabalhos, orçados em mais de 80 mil
euros, ficaram concluídos em setembro
de 2016. ¬
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Reabilitação
do Chafariz Real
de Paço de Arcos

C

onstruído no século XVIII, mais propriamente no ano de 1775, o Chafariz
Real de Paço de Arcos é uma obra dos últimos anos do governo de Pombal
que assinala o local onde se formava a guarda de honra para a cerimónia
de entrada do ministro na vila de Oeiras.
Exemplar de grandes dimensões, nos anos 50 do século passado foi completamente
revestido de azulejos da Fábrica de Sant’Ana, sob pintura de Rogério Amaral, apresentando motivos alusivos aos Descobrimentos.
O monumento deverá ser agora reabilitado no sentido de ser restabelecida a sua função original, há muito suspensa. O projeto a elaborar será precedido de um diagnóstico geral às condições atuais na vertente hidráulica, de estabilidade, de iluminação
e de conservação dos silhares e cantarias. O projeto deve ainda compreender a
relação do monumento com a envolvente urbana onde se destaca a proximidade à
Estrada Marginal, ficando salvaguardada a segurança dos utentes e a valorização da
entrada de Paço de Arcos. ¬

FESTAS

Linda-a-Velha em festa

ANIMAIS

Jardim de Oeiras tem
novo parque canino

A

c riação de um Parque Canino
e da Aldeia dos Miaus foram
os pontos altos do programa da
Festa Animal, evento comemorativo do Dia Mundial do
Animal promovido pela Câmara
Municipal no passado dia 8 de outubro no Jardim
Municipal de Oeiras.
O Parque Canino é uma zona de recreio vedado,

onde os cães podem correr e brincar soltos e em segurança. A Aldeia dos Miaus é um espaço de abrigo
para gatos.
A Festa Animal é uma iniciativa que visa promover
a adoção responsável de animais à guarda do Município, em paralelo com a realização de atividades
lúdico-pedagógicas, demonstrações e workshops temáticos. O evento foi apadrinhado por Nuno Markl
e Inês Real. ¬

De 2 a 11 de setembro, a União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo organizou mais uma edição
das Festas de Linda-a-Velha em honra de
Nossa Senhora do Cabo, padroeira daquela
localidade.
As festividades religiosas decorreram de
2 a 11 de setembro, sendo que no dia 3 se
realizou a Procissão das Velas, com início
na Capela de Nossa Senhora do Cabo. No
dia 11, teve lugar o ponto alto do programa
religioso com a Missa e Procissão em honra
de Nossa Senhora do Cabo.
De 7 a 11 de setembro, o Jardim das Amendoeiras, no Palácio dos Aciprestes, recebeu
a vertente cultural das Festas de Linda-a-Velha com diversos espetáculos musicais,
que incluíram a atuação dos Poracaso (dia
7), Fado Lelé (dia 8), Soul Secrets (dia 9),
Toy (dia 10) e Fernando & Matilde (dia 11).
Destaque ainda para a realização do Urban
Market - Feira de Artesanato, Design e
Gourmet, zonas de restauração, stands com
as instituições da freguesia e divertimentos.
As Festas de Linda-a-Velha em honra de
Nossa Senhora do Cabo contaram com apoio
do Município de Oeiras e da Fundação Marquês de Pombal.
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Nos parques geridos pela Parques Tejo

Mais de 450 lugares de
estacionamento disponíveis

E

mpresas, comerciantes ou
moradores com necessidade de
lugares para estacionamentos
prolongados têm à sua disposição, no concelho, mais de
450 lugares de parqueamento
avençados geridos pela Parques Tejo.
Distribuídos pelas freguesias de Algés, Carnaxide e Queijas, os lugares estão disponíveis em
parques de estacionamento subterrâneos. No
parque de estacionamento de Nossa Senhora das
Graças, em Algés, e no parque do Centro Cívico
de Carnaxide as avenças mensais variam entre os
35 e os 50 euros para os automóveis e entre os 15
e os 25 euros para motociclos e ciclomotores. No
parque de Carnaxide está disponível a modalidade de rotatividade, permitindo estacionar desde
15 minutos a 10 horas seguidas, com os preços a
variar entre os 50 cêntimos e os 5,90€.
No parque de estacionamento subterrâneo do
mercado de Queijas existe ainda a possibilidade
de, numa avença mensal de 24 horas, efetuar o
aluguer de lugar duplo, por 80 euros.
“Muitos dos prédios habitacionais e espaços de
escritório não têm garagem, e esta modalidade

de parques de estacionamento subterrâneos
com avenças mensais e adaptadas às principais
necessidades dos utentes, colmata a necessidade
de estacionamento seguro e cómodo. Existem
avenças diurnas, noturnas ou 24 horas, permitindo responder mais eficazmente às necessidades
dos utentes das áreas envolventes”, refere, a
este propósito, Armindo Azevedo, presidente da
Parques Tejo.
No que respeita ao estacionamento no exterior, a
Parques Tejo anunciou recentemente estar perto
de atingir os 15 mil dísticos de residente. Só nos
últimos seis meses, a empresa municipal atribuiu
quase 4500 dísticos. Atualmente, cerca de 30%
dos residentes do concelho de Oeiras já possui
esse dístico.
O dístico de residente é um distintivo especial,
emitido mediante determinadas condições regulamentadas, aos moradores de uma zona de estacionamento de duração limitada, que permite o
estacionamento, dentro da zona correspondente,
sem limite de tempo, desde que o estacionamento
seja efetuado de acordo com as regras do Código
da Estrada e Legislação Complementar. O dístico
é válido pelo período de dois anos, renovável por

(...) esta modalidade de parques
de estacionamento subterrâneos
com avenças mensais e adaptadas
às principais necessidades dos
utentes, colmata a necessidade de
estacionamento seguro e cómodo.
igual período mediante apresentação dos documentos necessários à sua obtenção. A emissão
de dístico de residente tem um custo de seis
euros/unidade.
Estão ainda disponíveis dísticos de empresa
(limitados a dois veículos por empresa e a uma
única autorização para as pessoas singulares/
trabalhadores) e dísticos de múltipla utilização,
emitidos a pessoas singulares ou coletivas que
pelo exercício das suas funções ou atividade
tenham a necessidade de estacionar por determinados períodos de tempo em diversas zonas. ¬

URBANISMO

Cinquenta novos lugares de
estacionamento em Linda-a-Velha
Cinquenta novos lugares de parqueamento numa zona onde a oferta é escassa
face à procura. É este o projeto da Parques Tejo para um parque de estacionamento junto ao Edifício Pirâmide, em Linda-a-Velha.
A empresa municipal que tem como finalidade satisfazer as necessidades do
concelho em matéria de estacionamento avança assim com a criação de um novo
parque de estacionamento com 50 lugares, dois dos quais destinados a pessoas
com mobilidade reduzida. Para além disso, a Parques Tejo beneficiará a zona com
espaços verdes, em locais não ocupados pelo parqueamento.
Para a zona foi aprovada uma tarifação mista: taxa dístico de residente, taxa verde
e taxa dístico de empresas.

A este propósito, o presidente da empresa, Armindo Azevedo, refere que o projeto
tem como objetivo “a requalificação e reordenamento da área, através da criação
de uma zona de vivência mista, circulação viária, pedonal e de estacionamento”.
Considerados os arruamentos circundantes, também requalificados, trata-se de
250 novos lugares de estacionamento, 14 dos quais destinados a pessoas com
mobilidade reduzida.
A duração prevista para a execução da obra é de seis meses, de forma faseada,
“com o objetivo de causar o menor transtorno possível aos moradores e restantes
utilizadores da zona, sendo evidente que neste tipo de obra será impossível garantir que não ocorram constrangimentos”, reforça o presidente da Parques Tejo. ¬

JOVENS
INFRAESTRUTURAS

Nova Subestação da EDP
em Barcarena

Curtas
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A EDP Distribuição inaugurou no passado mês de setembro a
Subestação de Barcarena numa cerimónia que contou com as
presenças de Jorge Seguro, secretário do Estado da Energia,
António Martins da Costa, administrador da EDP, João Torres,
presidente do Conselho de Administração da EDP Distribuição
e Paulo Vistas, presidente da Câmara Municipal de Oeiras.
Esta nova infraestrutura elétrica, localizada na zona industrial
de Queluz de Baixo, vem reforçar a alimentação elétrica
e melhorar a qualidade de serviço prestado pela EDP
Distribuição ao concelho de Oeiras.

FAZER

EFEMÉRIDES

Aniversário da República
assinalado em Oeiras

O

aniversário da implantação da República Portuguesa, a 5 de outubro,
foi assinalado com o descerramento do topónimo Capitão de Abril,
Vítor Alves, com o lançamento do livro “Cidade
Participada: Arquitetura e Democracia – Oeiras” e com a entrega de chaves de 46 fogos de
habitação jovem e municipal.
As celebrações tiveram início com o descerrar
da placa toponímica na rotunda de ligação entre
a Rua Calvet de Magalhães e as avenidas Prof.
António Maria Baptista Fernandes e António
Sena da Silva, em Paço de Arcos (próximo do
hotel Real Oeiras).
Seguiu-se a apresentação do primeiro volume do
projeto editorial “Cidade Participada: Arquitetura e Democracia”, uma coleção composta
por dez volumes dedicados ao Serviço de Apoio
Ambulatório Local (SAAL), em vigor entre 1974
e 1976.

Assinado pelo conselho editorial, o texto de introdução assinala que a mesma tem por objetivo
“documentar, estudar e divulgar um conjunto
diversificado de processos, projetos e bairros,
contribuindo não só para um conhecimento mais
completo da arquitetura portuguesa pós-25 de

abril de 1974, como também para a discussão
sobre a construção da cidade contemporânea”.
Este primeiro volume dedicado a Oeiras tem
documentadas três operações: Linda-a-Velha,
Portela/Outurela e Carnaxide. A cerimónia de
lançamento contou com as presenças do coordenador da coleção operações SAAL, Alexandre
Alves Costa, e do coordenador do primeiro
volume da coleção, Ricardo Santos.
As comemorações terminaram com a entrega das chaves de fogos de habitação jovem e
municipal a 46 famílias do concelho na Unidade
Residencial Madre Maria Clara. ¬
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ÉS COOL – A ESCOLA É TUA

Projeto motiva crianças para
o regresso às rotinas escolares

C

ativar as crianças para o início
de novas rotinas
após o período de
férias escolares e
sensibilizar os pais
para a importância do acompanhamento educativo como determinante
no bom desempenho escolar são dois
dos principais objetivos do projeto
‘És Cool – A Escola é Tua’, iniciativa da CPCJ de Oeiras, da PSP de
Oeiras e do Agrupamento de Escolas

Carnaxide-Portela. Neste âmbito
decorreu, na sede do Agrupamento
de Escolas Carnaxide-Portela, EBI
Sophia de Mello Breyner, um conjunto de atividades lúdico-formativas
com a intenção de criar o impulso e
a motivação que as crianças e jovens
precisam para se envolverem no projeto educativo, facilitando a transição
dos ociosos dias de férias para as
rotinas escolares e para as atividades
com hora marcada. ¬

um conjunto de atividades lúdico-formativas
com a intenção de criar o impulso e a
motivação que as crianças e jovens precisam
para se envolverem no projeto educativo

JOVENS

Curtas
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Receção ao caloiro no
Passeio Marítimo de Algés

O maior evento de receção ao caloiro de Lisboa realizou-se,
pela segunda vez, no Passeio Marítimo de Algés. Nos dias
29 e 30 de setembro e 1 de outubro artistas nacionais e
internacionais receberam os novos estudantes num evento
que juntou música e tradição académica.

FAZER

ensino

Para lançar formação em Suporte Básico de Vida

Ministros da Educação e da Saúde
em escola de Paço de Arcos

E

m arranque de ano letivo, a Escola Secundária Luís de
Freitas Branco, em Paço de Arcos, foi palco da assinatura de um protocolo de formação extracurricular para o
ensino secundário no âmbito da promoção da saúde.
Com o documento, assinado pelos ministros da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e da Saúde, Adalberto

Campos Fernandes, e pela Fundação Calouste Gulbenkian, foi formalizado o início do programa que vai
permitir levar este ano, aos alunos do 10.º ano, uma
formação em Suporte Básico de Vida.
A cerimónia contou com a presença do presidente da
Câmara Municipal de Oeiras, do diretor do Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos, do Diretor-Geral
da Educação e do presidente do Instituto Nacional de
Emergência Médica (INEM).
No documento refere-se que a medida visa promover

uma cultura de cidadania, criando condições para que
os alunos se tornem “mais autónomos e responsáveis
em relação à sua saúde e à saúde de quem os rodeia”.
Depois da assinatura do protocolo, foram entregues
diplomas a docentes que já receberam formação.
Durante uma visita à escola, o ministro da Educação,
Tiago Brandão Rodrigues, explicou o programa aos
alunos. Seguiram-se demonstrações, num dos pátios
da escola, com a colaboração de uma equipa do
INEM. ¬

ciência

Ciência em Zoom no
Dia Aberto do IGC
‘Ciência em Zoom’ foi o tema que deu o mote
para a realização da oitava edição
do Dia Aberto do Instituto Gulbenkian de Ciência
(IGC), no passado dia 1 de outubro.

A

proximar os visitantes do fascinante mundo da ciência e
sensibilizar a sociedade para a importância da investigação fundamental são dois dos principais objetivos desta
iniciativa que anualmente leva centenas de pessoas de
todas as idades ao IGC.
Experiências científicas, jogos, conversas com cientistas,
visitas aos laboratórios e atividades de arte e ciência, desta feita com componente musical, dada a coincidência com o Dia da Música, foram algumas das
atividades propostas no âmbito do evento. ¬

(...) a medida visa promover uma
cultura de cidadania, criando
condições para que os alunos se
tornem “mais autónomos
e responsáveis em relação
à sua saúde e à saúde de quem
os rodeia”.

reciclagem

Manuais escolares
usados voltam a andar
De Mão em Mão
Na preparação para o início de um
novo ano letivo, a Câmara Municipal de Oeiras voltou a apostar na
promoção da reciclagem e reutilização de manuais res, através da
campanha De Mão em Mão.
Promover a redistribuição e o
reaproveitamento de manuais utilizados e entregues na Rede de Bibliotecas Municipais de Oeiras foi o
principal objetivo desta campanha.
Através desta iniciativa foi possível

contribuir para a construção de uma
sociedade mais justa, solidária e
ecologicamente consciente.
Das ofertas efetuadas foram selecionados os manuais escolares com
data de edição posterior a 2014 (inclusive). Todos os manuais recolhidos que não cumpram este critério
serão doados pelas Bibliotecas
Municipais de Oeiras à campanha
Papel por Alimentos ou encaminhados para reciclagem. ¬
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CONFERÊNCIAS

Saúde Mental Sustentável
em análise

S

ubordinado ao tema Saúde Mental
Sustentável decorreu, no dia 30
de setembro, o Encontro de Saúde
Mental do Concelho de Oeiras, uma
iniciativa desenvolvida no âmbito
da Comissão Municipal de Saúde.
Este encontro, realizado no Auditório da Universidade Atlântica, em Barcarena, contou com lotação
esgotada, funcionando como um espaço de reflexão

para a comunidade, para as instituições e para os
profissionais, sobre os principais desafios na área da
saúde mental e sobre as melhores estratégias para a
sua sustentabilidade.
Ainda no âmbito desta iniciativa tiveram lugar, no
dia 29 de setembro, na AERLIS, cinco workshops
dirigidos a profissionais, especialistas nas diversas
áreas. Como resultado foi elaborado um conjunto de
orientações, apresentadas ao público no encontro do

dia 30. estaque para a participação de Phil Davison,
do departamento de psiquiatria da Universidade
de Oxford, num painel onde também esteve Pedro
Mateus, consultor da Coordenação Nacional para
a Saúde Mental da Direção-Geral de Saúde, Luís
Sardinha, do Departamento de Psiquiatria e Saúde
Mental do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental
e Joaquim Gago, da Unidade de Saúde Mental de
Oeiras/Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. ¬

CONFERÊNCIA

Parcerias para o desenvolvimento local em debate

P

or ocasião do 12.º aniversário do Programa Oeiras Solidária (POS), no
dia 29 de setembro, decorreu no Centro de Congressos do Taguspark
a conferência subordinada ao tema ‘Parcerias para o Desenvolvimento Local – Partilha para a Sustentabilidade’.
O evento contou com a participação de mais de 200 participantes, ao longo do
dia, representantes de empresas, entidades da economia social, universidades
e serviços municipais e ainda o envolvimento ativo do grupo informal para a
ativação do networking entre agentes locais.
Na sessão de abertura estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal
de Oeiras, Paulo Vistas, o presidente do conselho de administração do Tagus-

park, João Duque, e a presidente do GRACE, Paula Guimarães, que neste contexto outorgou à Câmara Municipal de Oeiras o certificado de parceira para o
reforço da partilha e disseminação de boas práticas de Responsabilidade Social
no território.
‘Parcerias para o Desenvolvimento local: redes e partilha de competências’ e
‘Desenvolvimento local, organizações e capital humano’ foram os temas que
dominaram os painéis de debate realizados ao longo do dia. O evento serviu
ainda de palco para a apresentação da Revista POS subordinada aos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável. ¬

CONFERÊNCIAS

Fórum Oeiras Sénior dá voz aos mais velhos
Dar voz aos mais velhos e influenciar as políticas
públicas na área da terceira idade são dois dos principais objetivos do Fórum Oeiras Sénior, uma nova
estrutura local de representação das pessoas idosas.
Aberto à participação de todos, o Fórum funciona
essencialmente como órgão consultivo, cabendo-lhe
apreciar, refletir, debater e apresentar propostas
para otimizar a intervenção na área do envelhecimento, por forma a garantir o bem-estar, a dignidade
e a qualidade de vida dos mais velhos.
Esta estrutura tem enquadramento nos direitos con-
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sagrados na Constituição da República Portuguesa
para a terceira idade e nas orientações internacionais relativas às oportunidades de realização
pessoal e de participação ativa da pessoa idosa na
sociedade. Tem, igualmente, fundamento na missão
e valores que regem a atuação do Município de
Oeiras, na orientação para o bem-estar do munícipe,
privilegiando-se a participação da comunidade na
vida municipal através de uma prática permanente
de diálogo com a população e com as suas expressões organizadas.

Ao criar esta estrutura, a Câmara Municipal de Oeiras tem como objetivo dar voz aos munícipes com
mais idade, na medida em que constituem um grupo
populacional com forte expressão no concelho, com
muito know how e experiência vivida, com opiniões
e competências a ser tidas em conta no pensamento
sobre o território e no planeamento das soluções
mais adequadas às necessidades e a um desenvolvimento local inclusivo. ¬

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

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

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

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

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

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

D

ELIBERAÇÕES DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de março de dois mil e qu
unanimidade, com trinta e
sendo treze do Grupo Políti
Oeiras Mais à Frente, oito
ta, sete do Partido Social D
Coligação Democrática Un
de Esquerda, um do Centro
-Partido Popular e um do P
e pela Natureza, aprovar a
às juntas de freguesia da U
de Algés, Linda-a-Velha e
fundo, da União das Fregue
de Queijas, da União das Fr
São Julião da Barra, Paço d
Junta de Freguesia de Port
global de duzentos e trinta
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dos estabelecimentos de in
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e quinze - Valor mensal a tra
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DELIBERAÇÕES DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE OEIRAS

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 16/2016 DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2016
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 114/2016
PROPOSTA C.M.O N.º 487/16 – DEM – Pº. 35/
DOM/DEM/13 – NOVO EDIFÍCIO DA SECÇÃO
DE LIMPEZA URBANA DE ALGÉS – REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número quatrocentos e oitenta e sete barra dezasseis, a que
se refere a deliberação número quarenta e
quatro da Reunião da Câmara Municipal,
realizada em quinze de junho de dois mil e
dezasseis e deliberou por unanimidade, com
trinta e seis votos a favor, sendo quinze do
Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras
Mais à Frente, oito do Partido Socialista, seis
do Partido Social Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de
Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar a alteração da
programação financeira da empreitada “Novo
edifício da secção de limpeza urbana de Algés”, que passará a ser a seguinte de acordo
com o cronograma financeiro apresentado
na informação número duzentos e oitenta e
quatro, de dois mil e dezasseis, da Divisão de
Equipamentos Municipais:
Dois mil e dezasseis – vinte e seis mil seiscentos e quatro euros, mais IVA;
Dois mil e dezassete – cento e seis mil quatrocentos e dezasseis euros e três cêntimos mais
IVA, conforme proposto pelo Órgão Executivo
do Município, traduzido naquela deliberação.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 17/2016
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2016
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 116/2016
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE
MIGUEL JOSÉ FREITAS VIEIRA DA LUZ,
APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PS
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou
por unanimidade, com trinta e oito votos a
favor, sendo dezasseis do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras Mais À Frente, oito
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular
e um do Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar um Voto de Pesar, apresentado
pelo Grupo Político Municipal do Partido
Socialista, pelo falecimento de Miguel José
Freitas Vieira da Luz, recomendando ainda
à Câmara Municipal que atribua o seu nome
a um elemento toponímico do concelho, preferencialmente na freguesia de Barcarena,
onde residia.
DELIBERAÇÃO N.º 117/2016
VOTO DE PESAR PELA HORRÍVEL TRAGÉDIA
QUE SUCEDEU EM NICE, NA FRANÇA, NO PASSADO DIA 14 DE JULHO, APRESENTADO PELO
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO IOMAF
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou
por unanimidade, com trinta e oito votos a
favor, sendo dezasseis do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras Mais À Frente, oito
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular
e um do Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar um Voto de Pesar pela horrível

tragédia que sucedeu em Nice – França – no
passado dia catorze de julho, manifestando
solidariedade para com as vítimas do atentado terrorista, bem como enviar este Voto de
Pesar ao Senhor Embaixador da França em
Portugal e ao Senhor Presidente da autarquia
de Nice.
DELIBERAÇÃO N.º 118/2016
VOTO DE LOUVOR À SELEÇÃO DE PORTUGAL EM HÓQUEI EM PATINS, PELA SUA
VITÓRIA NO CAMPEONATO EUROPEU DE
2016, APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PSD
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou
por unanimidade, com trinta e oito votos a
favor, sendo dezasseis do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras Mais À Frente, oito
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular e
um do Partido pelos Animais e pela Natureza,
aprovar um Voto de Louvor, apresentado pelo
Grupo Político Municipal do Partido Social
Democrata, à Seleção de Portugal em hóquei
em patins, pela sua vitória no campeonato
Europeu de dois mil e dezasseis;
Enviar este Voto de Louvor ao Senhor Presidente da Federação Portuguesa de Hóquei
em Patins;		
Publicar este Voto em jornal de expressão nacional.
DELIBERAÇÃO N.º 119/2016
MOÇÃO - PELO DEBATE PÚBLICO SOBRE O
FUTURO DO QUARTEL DE LINDA-A-VELHA,
APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da moção referida em título,
e deliberou por maioria, com vinte e dois votos a favor, sendo oito do Partido Socialista,
sete do Partido Social Democrata, quatro da
Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular e um do Partido Pelos
Animais e Pela Natureza e com dezasseis abstenções do Grupo Político Municipal Isaltino
Oeiras Mais À Frente, pela realização de uma
sessão descentralizada desta Assembleia,
num espaço adequado em Linda-a-Velha, com
a urgência possível, onde conste um ponto específico na ordem de trabalhos sobre o futuro
do espaço do “Quartel de Linda-a-Velha”.
DELIBERAÇÃO N.º 120/2016
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO PARA
ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO PELO MUNICÍPIO DE OEIRAS, APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO IOMAF
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta de recomendação referida em título e deliberou por unanimidade,
com trinta e oito votos a favor, sendo dezasseis
do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras
Mais À Frente, oito do Partido Socialista, sete
do Partido Social Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de
Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Partido pelos Animais e pela Natureza, propor a atribuição de
topónimo pelo Município de Oeiras a designar
por “Avenida dos Campeões Europeus de Futebol – dez de julho de dois mil e dezasseis”, à
estrada de ligação entre a rotunda da Avenida
Carlos Belo de Morais e a rotunda da terra no
viaduto da Portela, em Carnaxide, na União
das Freguesias de Carnaxide e Queijas.
Que a cerimónia decorra no âmbito do programa do terceiro aniversário da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas, no dia vinte e
sete de outubro de dois mil e dezasseis.
DELIBERAÇÃO N.º 121/2016
PROPOSTA C.M.O N.º 456/16 – GPDEIG –
ADESÃO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS AO PACTO DE AUTARCAS INTEGRADO PARA O CLIMA E ENERGIA
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A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número quatrocentos e cinquenta e seis barra dezasseis, a que
se refere a deliberação número dezoito da
Reunião da Câmara Municipal, realizada em
vinte e nove de junho de dois mil e dezasseis e
deliberou por unanimidade, com trinta e seis
votos a favor, sendo catorze do Grupo Político
Municipal Isaltino Oeiras Mais À Frente, oito
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular e
um do Partido pelos Animais e pela Natureza,
aprovar a adesão do Município de Oeiras ao
“Pacto de Autarcas Integrado para o Clima e
a Energia, nos termos e condições propostos
pelo Órgão Executivo do Município, traduzidos naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 122/2016
PROPOSTA C.M.O N.º 522/16 - DBDI - ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE PERMISSÕES
ADMINISTRATIVAS, TAXAS E OUTRAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE OEIRAS E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DO
MUNICÍPIO DE OEIRAS - ADITAMENTO À
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 366/16
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número quinhentos
e vinte e dois barra dezasseis, a que se refere
a deliberação número cinquenta e quatro da
Reunião da Câmara Municipal, realizada em
vinte e nove de junho de dois mil e dezasseis e
deliberou por unanimidade, com trinta e três
votos a favor, sendo catorze do Grupo Político
Municipal Isaltino Oeiras Mais À Frente, sete
do Partido Socialista, cinco do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular
e um do Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar a alteração ao Regulamento de
Permissões Administrativas, Taxas e Outras
Receitas do Município de Oeiras e Tabela de
Taxas e Outras Receitas do Município de Oeiras, conforme proposto pelo Órgão Executivo
do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 123/2016
PROPOSTA C.M.O N.º 530/16 - GP - ALTERAÇÕES À MINUTA DE PROTOCOLO DE
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS DA ÁREA METROPOLITANA DE
LISBOA RELATIVAS AO REGIME JURÍDICO
DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número quinhentos e trinta barra dezasseis, a que se refere
a deliberação número sessenta e dois da
Reunião da Câmara Municipal, realizada em
vinte e nove de junho de dois mil e dezasseis
e deliberou por maioria, com trinta e cinco
votos a favor, sendo quinze do Grupo Político
Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda e um do
Partido pelos Animais e pela Natureza e com
uma abstenção do Centro Democrático Social-Partido Popular, aprovar o novo teor conferido à cláusula décima, da nova versão do
Protocolo de Delegação de Competências dos
Municípios da Área Metropolitana de Lisboa
relativas ao Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município,
traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 124/2016
PROPOSTA C.M.O N.º 589/16 – GP – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS E CONTRATOS
PROGRAMA COM A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO
TEJO, I.P., REFERENTES AOS CENTROS DE
SAÚDE DE CARNAXIDE E BARCARENA –
APROVAÇÃO E RATIFICAÇÃO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou

conhecimento da proposta número quinhentos e oitenta e nove barra dezasseis, a que se
refere a deliberação número vinte e oito da
Reunião da Câmara Municipal, realizada em
vinte e sete de julho de dois mil e dezasseis e
deliberou por unanimidade, com trinta e cinco votos a favor, sendo quinze do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente,
sete do Partido Socialista, seis do Partido
Social Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido
Popular e um do Partido pelos Animais e pela
Natureza, aprovar as minutas de Protocolo e
Contratos Programa, celebrados com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, I.P., referentes aos Centros de Saúde de Carnaxide e Barcarena, nos termos e
condições propostos pelo Órgão Executivo do
Município, traduzidos naquela deliberação.

SESSÃO ORDINÁRIA N.º 4/2016
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2016
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 138/2016
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO – JULGADO
DE PAZ: GARANTIR UM POSTO DE ATENDIMENTO E UMA SALA PARA AUDIÊNCIAS NO
TERRITÓRIO DO CONCELHO DE OEIRAS,
APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da Proposta de Recomendação
referida em título, a qual foi rejeitada por
maioria com vinte e dois votos contra, sendo
dezasseis do Grupo Político Isaltino Oeiras
Mais à Frente e seis do Partido Social Democrata, com catorze votos a favor, sendo oito do
Partido Socialista, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda e
um do Partido pelos Animais e pela Natureza.
DELIBERAÇÃO N.º 139/2016
PROPOSTA C.M.O N.º 602/16 - DGO – ALTERAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E OUTRAS
RECEITAS E RESPETIVAS FÓRMULAS DE
CÁLCULO, ANEXAS AO REGULAMENTO DE
PERMISÕES ADMINISTRATIVAS, TAXAS E
OUTRAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE OEIRAS – ADITAMENTO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 393/16, DE 18 DE MAIO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número seiscentos e
dois barra dezasseis, a que se refere a deliberação número quarenta e um da Reunião
da Câmara Municipal, realizada em vinte e
sete de julho de dois mil e dezasseis e deliberou por unanimidade, com trinta e três votos a favor, sendo dezasseis do Grupo Político
Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, seis
do Partido Socialista, cinco do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda e um do
Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar a alteração da Tabela de Taxas e outras
Receitas e respetivas fórmulas de cálculo,
anexas ao Regulamento de Permissões Administrativas, Taxas e outras Receitas do
Município de Oeiras, conforme proposto pelo
Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 140/2016
PROPOSTA C.M.O N.º 607/16 - GAF – ALTERAÇÃO AOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS E ACORDOS DE EXECUÇÃO CELEBRADOS COM AS UNIÕES DE FREGUESIAS E
FREGUESIAS, DO CONCELHO DE OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número seiscentos e
sete barra dezasseis, a que se refere a deliberação número quarenta e seis da Reunião da Câmara Municipal, realizada em vinte e sete de
julho de dois mil e dezasseis e deliberou por
maioria, com vinte e dois votos a favor, sendo
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dezasseis do Grupo Político Municipal Isaltino
Oeiras Mais à Frente, um do Partido Socialista
e cinco do Partido Social Democrata, com dez
votos contra, sendo seis do Partido Socialista
e quatro da Coligação Democrática Unitária e
com duas abstenções, sendo uma do Bloco de
Esquerda e uma do Partido pelos Animais e
pela Natureza, aprovar as alterações aos mapas financeiros anexos a cada um dos Contratos Interadministrativos e Acordos de Execução celebrados com as Freguesias e Uniões de
Freguesias do Concelho de Oeiras;
As transferências de verbas para as Freguesias e Uniões de Freguesias destinadas ao
cumprimento dos Contratos Interadministrativos e Acordos de Execução, conforme os mapas financeiros anexos ao processo;
A alteração ao anexo dois, da cláusula décima
primeira, anexo três e anexo quatro, da cláusula décima segunda, ambas do capítulo quarto –
Limpeza das vias e espaços públicos, sargetas
e sumidouros, do Acordo de Execução número
cento e quatro, de dois mil e quinze, celebrado
com a União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha, Cruz-Quebrada/Dafundo;
A alteração do número de trabalhadores afetos ao Acordo de Execução número noventa
e seis, de dois mil e quinze, celebrado com a
Freguesia de Porto Salvo, conforme proposto
pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.

posteriormente colocada no site oficial da Câmara Municipal, na página “Quanto Custou”,
inserindo-se num dos três grandes domínios
da despesa pública – os Eventos, a Administração Direta e as Obras Públicas;
Que todos os Relatórios de Contas e GOP’s
das Empresas Participadas pela CMO sejam
divulgados no site da Câmara.
DELIBERAÇÃO N.º 143/2016
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO – CONSULTA PÚBLICA SOBRE O PROJETO PARA
O ANTIGO QUARTEL DE LINDA-A-VELHA
- GARANTIR RIGOR, TRANSPARÊNCIA E A
DEFESA DOS INTERESSES DA POPULAÇÃO,
APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PS

Executivo do Município, traduzido naquela
deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 146/2016
PROPOSTA C.M.O N.º 676/16 - DASSJ – ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ÀS JUNTAS DAS UNIÕES DAS FREGUESIAS
E FREGUESIAS PARA FUNCIONAMENTO DOS
ESTABELECIMENTOS DE INFÂNCIA TRANSFERIDOS PARA IPSS – ACERTOS 2º TRIMESTRE DE 2016

A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número seiscentos e
vinte e nove barra dezasseis, a que se refere
a deliberação número sessenta e seis da Reunião da Câmara Municipal, realizada em vinte e sete de julho de dois mil e dezasseis e deliberou por unanimidade, com trinta e quatro
votos a favor, sendo quinze do Grupo Político
Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete
do Partido Socialista, cinco do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular e
um do Partido pelos Animais e pela Natureza,
aprovar o Plano de Ação PERSU, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município,
traduzido naquela deliberação.

A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou
por unanimidade, com trinta e três votos a favor, sendo doze do Grupo Político Municipal
Isaltino Oeiras Mais à Frente, oito do Partido
Socialista, seis do Partido Social Democrata,
quatro da Coligação Democrática Unitária,
um do Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do
Partido pelos Animais e pela Natureza:
Um - aprovar um Voto de Pesar, apresentado
pelo Grupo Político Municipal do Partido Social Democrata, com um minuto de silêncio,
pelo falecimento de Mário Wilson;
Dois - recomendar à Câmara Municipal de
Oeiras que consagre, em topónimo do concelho, o nome deste desportista de eleição;
Três - endereçar este voto à sua Excelentíssima Família e ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número seiscentos e setenta e seis barra dezasseis, a que se
refere a deliberação número cinquenta e um
da Reunião da Câmara Municipal, realizada
em catorze de setembro de dois mil e dezasseis e deliberou por unanimidade, com trinta
votos a favor, sendo onze do Grupo Político
Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete
do Partido Socialista, cinco do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular e
um do Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar a atribuição da comparticipação
financeira às seguintes Juntas das Uniões de
Freguesia e Freguesia, uma vez que há valores em défice face ao montante atribuído
para o segundo trimestre de dois mil e dezasseis (deliberação número vinte e três, de
dois mil e dezasseis, da Assembleia Municipal
de Oeiras, à proposta de deliberação número
trinta, de dois mil e dezasseis, da Câmara Municipal de Oeiras:
Juntas das Uniões de Freguesia e Freguesias
– Valor:
União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha
e Cruz-Quebrada/Dafundo – quatro mil duzentos e trinta e oito euros e dezasseis cêntimos;
União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
– vinte e nove mil oitocentos e trinta e cinco
euros e trinta e cinco cêntimos;
União das Freguesias de Oeiras e São Julião
da Barra, Paço de Arcos e Caxias – cinco mil
quinhentos e sessenta e seis euros e noventa
e um cêntimos;
Junta de Freguesia de Porto Salvo – treze mil
vinte e nove euros e vinte e seis cêntimos.
Total – cinquenta e dois mil seiscentos e sessenta e nove euros e sessenta e oito cêntimos,
conforme proposto pelo Órgão Executivo do
Município, traduzido naquela deliberação.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 22/2016
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2016

DELIBERAÇÃO N.º 145/2016
PROPOSTA C.M.O N.º 650/16 – DPE – CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA “12/DPE/15
– REQUALIFICAÇÃO E PROLONGAMENTO DA
RUA DAS FURNAS”, NA AUGI DA LAGE

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 23/2016
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2016

DELIBERAÇÃO N.º 141/2016
PROPOSTA C.M.O N.º 629/16 - DHU – PLANO DE AÇÃO PERSU 2020 DO MUNICÍPIO DE
OEIRAS

DELIBERAÇÃO N.º 142/2016
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO – PRESTAR
CONTAS, APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO CDS-PP
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da Proposta de Recomendação
referida em título, e deliberou por maioria,
com vinte e um votos a favor, sendo oito do
Partido Socialista, seis do Partido Social Democrata, quatro da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular e
um do Partido pelos Animais e pela Natureza, e com doze abstenções do Grupo Político
Isaltino Oeiras Mais à Frente, recomendar à
Câmara Municipal de Oeiras o seguinte:
Que se implemente um sistema de contabilidade de custos em toda a Câmara Municipal,
que permita saber e disponibilizar com rigor
quanto é que cada atividade realizada custa à
autarquia;
Após a realização de cada atividade/evento e
o apuramento de toda a despesa através do
sistema de “Contabilidade de Custos”, esse
custo é sistematizado numa “Ficha da Transparência”, formulada especificamente para
informar a população em geral de “quanto
custou” cada atividade/evento municipal, de
uma forma simples e rigorosa. Essa ficha é

A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da Proposta de Recomendação
referida em título, a qual foi rejeitada por
maioria com dezoito votos contra, sendo doze
do Grupo Político Isaltino Oeiras Mais à Frente e seis do Partido Social Democrata, com
quinze votos a favor, sendo oito do Partido
Socialista, quatro da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular e
um do Partido pelos Animais e pela Natureza.
DELIBERAÇÃO N.º 144/2016
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE
MÁRIO WILSON, APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PSD

A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número seiscentos e
cinquenta barra dezasseis, a que se refere a
deliberação número vinte e oito da Reunião
da Câmara Municipal, realizada em catorze
de setembro de dois mil e dezasseis e deliberou por unanimidade, com trinta votos a favor, sendo onze do Grupo Político Municipal
Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete do Partido
Socialista, cinco do Partido Social Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do Centro
Democrático Social-Partido Popular e um do
Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar a adequação dos montantes em sede de
cabimentação, de acordo com o cronograma
financeiro da obra, substituindo-se a programação financeira anteriormente aprovada
através da proposta de deliberação de Câmara número cento e trinta e oito, de dois mil
e dezasseis e da deliberação da Assembleia
Municipal número trinta e um, de dois mil e
dezasseis, pela seguinte:
Dois mil e dezasseis, o montante de sete mil
seiscentos e trinta e nove euros e treze cêntimos, com IVA incluído;
Dois mil e dezassete, o montante remanescente duzentos e noventa e oito mil cento
e onze euros e oitenta e sete cêntimos, com
IVA incluído, conforme proposto pelo Órgão

DELIBERAÇÃO N.º 147/2016
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO - RELATIVA À ESCOLA BÁSICA INTEGRADA SOPHIA
DE MELLO BREYNER, APRESENTADA PELO
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO CDS-PP
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da Proposta de Recomendação referida em título, e deliberou por maioria, com dezanove votos a favor, sendo seis
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda e um
do Partido pelos Animais e pela Natureza, e
com dezasseis votos contra do Grupo Político
Isaltino Oeiras Mais à Frente, recomendar à
Câmara Municipal de Oeiras o seguinte:
Que no decorrer dos intervalos letivos (Natal
de dois mil e dezasseis) execute as pequenas
reparações urgentes como pintura de paredes,
arranjo de estores, reparação da infiltração na
Biblioteca, arranjo das casas de banho, limpeza e pintura do exterior, bem como outras já
solicitadas pelo Agrupamento à Câmara;
Prepare no mais curto espaço de tempo o concurso com vista à requalificação/reconstrução
de uma nova escola de acordo com as necessidades da população escolar da respetiva área
geográfica.

DELIBERAÇÃO N.º 148/2016
MOÇÃO – OS DESPEDIMENTOS NAS OFICINAS DA EMEF EM OEIRAS, E A DEGRADAÇÃO DA FIABILIDADE DA CIRCULAÇÃO
FERROVIÁRIA NA LINHA DE CASCAIS DA CP,
APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DA CDU
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da moção referida em título,
e deliberou por unanimidade dos presentes,
com trinta e cinco votos a favor, sendo dezasseis do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, seis do Partido Socialista,
sete do Partido Social Democrata, quatro da
Coligação Democrática Unitária, um do Bloco
de Esquerda e um do Partido Pelos Animais e
Pela Natureza:
Um – Apelar à Administração da EMEF para
que trave os despedimentos nas suas oficinas
de Oeiras e contrate estes trabalhadores para
ocuparem o posto de trabalho efetivo a que
têm direito.		
Dois – Exigir ao Governo que cumpra as suas
promessas, e neste caso, que dê orientações
à EMEF para o não despedimento destes
trabalhadores e para a sua contratação para
os quadros da empresa e inverta a crescente
degradação da fiabilidade da circulação ferroviária que esta decisão trará.
DELIBERAÇÃO N.º 149/2016
MOÇÃO - RELATIVA À IMPLEMENTAÇÃO
DE MELHORIAS NA LINHA FERROVIÁRIA
DE LISBOA/CASCAIS, APRESENTADA PELO
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PSD
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da Moção referida em título,
e deliberou por maioria, com vinte e oito votos a favor, sendo dezasseis do Grupo Político
Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete do Partido
Social Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária e um do Partido pelos Animais e pela Natureza, com seis votos contra
do Partido Socialista, e com uma abstenção
do Bloco de Esquerda:
Um – Recomendar ao Governo que retome o
diálogo com os municípios servidos pela linha
ferroviária Lisboa/Cascais no que respeita à
implementação das melhorias que esta estrutura exige urgentemente;
Dois – Rejeitar qualquer alteração e/ou adiamento à necessária intervenção nesta estrutura ferroviária devendo executar-se o que
decidido foi, quanto a esta, no âmbito do Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas aprovado pelo anterior Governo;
Três – Enviar ao Senhor Primeiro Ministro, ao
Senhor Ministro do Planeamento e Infraestruturas, ao Senhor Presidente da Assembleia da República e aos diversos Grupos Parlamentares cópia desta Moção, publicando-a
em jornal de âmbito local e nacional.
DELIBERAÇÃO N.º 150/2016
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO - PELA
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TARIFA SOCIAL NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE
ÁGUA EM OEIRAS, APRESENTADA PELO
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da Proposta de Recomendação
referida em título, e deliberou por maioria,
com vinte votos a favor, sendo sete do Partido
Socialista, sete do Partido Social Democrata,
quatro da Coligação Democrática Unitária,
um do Bloco de Esquerda e um do Partido pelos Animais e pela Natureza, e com dezasseis
votos contra do Grupo Político Isaltino Oeiras
Mais à Frente, recomendar à Câmara Municipal de Oeiras o envolvimento e intervenção
empenhada, na articulação com as entidades
competentes, para que os munícipes de Oeiras possam estar entre os primeiros do país a
beneficiar do sistema de aplicação automática da Tarifa Social no Fornecimento de Água
em dois mil e dezassete.
DELIBERAÇÃO N.º 151/2016

Agosto . Setembro . Outubro 2016 -

3

SUPLEMENTO

DELIBERAÇÕES E REGULAMENTOS

PROPOSTA C.M.O N.º 709/16 – DGDO – LANÇAMENTO DE DERRAMA RELATIVA AO ANO
DE 2016 A SER COBRADA EM 2017
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos e
nove barra dezasseis, a que se refere a deliberação número vinte e três da Reunião da Câmara Municipal, realizada em vinte e oito de
setembro de dois mil e dezasseis e deliberou
por maioria, com vinte e nove votos a favor,
sendo dezasseis do Grupo Político Municipal
Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete do Partido
Social Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda
e um do Partido pelos Animais e pela Natureza e com nove votos contra, sendo oito do Partido Socialista e um do Centro Democrático
Social-Partido Popular, aprovar o lançamento
da derrama para o ano dois mil e dezasseis,
em um vírgula quatro por cento sobre o lucro
tributável sujeito e não isento de IRC gerado
no Município de Oeiras, para os sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapasse os cento e cinquenta mil euros, bem
como o lançamento da derrama para o ano
dois mil e dezasseis, em um vírgula cinco por
cento sobre o lucro tributável sujeito e não
isento de IRC gerado no Município de Oeiras,
para os sujeitos passivos com um volume de
negócios superior a cento e cinquenta mil euros, conforme proposto pelo Órgão Executivo
do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 152/2016
PROPOSTA C.M.O N.º 710/16 – DGDO – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS
SINGULARES PARA 2017
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos e
dez barra dezasseis, a que se refere a deliberação número vinte e quatro da Reunião da
Câmara Municipal, realizada em vinte e oito
de setembro de dois mil e dezasseis, e deliberou por maioria, com vinte e nove votos a
favor, sendo dezasseis do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete do
Partido Social Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda e um do Partido pelos Animais e pela
Natureza e com nove votos contra, sendo oito
do Partido Socialista e um do Centro Democrático Social-Partido Popular, aprovar a fixação da participação do Município de Oeiras
em cinco por cento do IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos
do ano dois mil e dezassete, calculada sobre
a respetiva coleta líquida das deduções previstas no número um, do artigo septuagésimo
oitavo, do CIRS e alínea e), do artigo décimo
quarto, da Lei número setenta e três, de dois
mil e treze, de três de setembro, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município
traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 153/2016
PROPOSTA C.M.O N.º 726/16 – DGDO – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS RESPEITANTE AO ANO DE 2016 A LIQUIDAR EM 2017
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos e
vinte e seis barra dezasseis, a que se refere a
deliberação número vinte e seis da Reunião
da Câmara Municipal, realizada em vinte e
oito de setembro de dois mil e dezasseis, e
deliberou por maioria, com trinta e sete votos a favor, sendo dezasseis do Grupo Político
Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, oito
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda e um do
Partido Pelos Animais e Pela Natureza e com
um voto contra do Centro Democrático Social
– Partido Popular, aprovar a fixação da taxa do
IMI em zero vírgula oito por cento para prédios rústicos e zero vírgula trinta e três por
cento para os prédios urbanos avaliados nos
termos do CIMI, para o ano de dois mil e de-

zasseis, a liquidar em dois mil e dezassete;
Majoração em trinta por cento da taxa de IMI
aplicável aos prédios urbanos degradados,
considerando-se como tais os que, face ao seu
estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar
a segurança de pessoas e bens, dado que os
prédios devolutos já serão agravados em cem
por cento por força do disposto no Decreto-Lei número cento e cinquenta e nove, de dois
mil e dezasseis, de oito de agosto;
Não aplicar a dedução fixa de IMI atendendo
ao número de dependentes que compõem o
agregado familiar do proprietário a trinta e
um de dezembro, de acordo com os critérios
estabelecidos no artigo centésimo décimo
segundo-A, do Código do IMI, alterado pela
LOE, Lei número sete-A, de dois mil e dezasseis, de trinta de março, atendendo a que o
benefício concedido pelo aumento da redução da taxa referida no ponto um, terá maior
impacto social e financeiro ao nível dos benefícios concedidos aos munícipes.
No domínio do apoio à reabilitação urbana,
aplicar as seguintes medidas, que densificam os conceitos do Estatuto dos Benefícios
Fiscais: Para efeitos do reconhecimento e da
emissão da certificação urbanística referida
no artigo quadragésimo quinto, do Estatuto
dos Benefícios Fiscais, a Câmara considera
que o volume de obras a realizar pelos proprietários não pode ser inferior a vinte por
cento do valor tributável do prédio, uma vez
que se encontra apurado pela Comissão de
Avaliações, que a conservação ordinária dos
imóveis obriga a dispêndios de cerca de dois
vírgula cinco por cento do valor tributável,
por ano, sendo por conseguinte da responsabilidade direta dos proprietários, nos termos do artigo octogésimo nono do RJUE. A
determinação efetiva do número de anos de
isenção de IMI, variará conforme o volume de
obras e nos termos do anexo um. As isenções
de IMI e IMT nestes termos, serão comunicadas à Autoridade Tributária no final das
obras e depois de verificada a sua conclusão
e reunidos os restantes requisitos estipulados
naquele preceito.
Nos termos do número dezanove do artigo
septuagésimo primeiro, do EBF conceder
isenções de IMT e IMI conforme consta do
anexo junto à proposta, a prédios que venham a ser reabilitados até trinta e um de Dezembro de dois mil e vinte, que se localizem
em ARU, ou estejam arrendados nos termos
do artigo vigésimo sétimo, do NRAU.
Isentar taxas relativas a concessão de licenças
de obras e de utilização de imóveis concedidas no âmbito do processo de reabilitação de
imóveis, a aferir em simultâneo com os pedidos efetuados nos termos das alíneas a) e b),
conforme proposto pelo Órgão Executivo do
Município traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 154/2016
PROPOSTA CMO N.º 711/16 – DGDO – TAXA
MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM
PARA O ANO 2017
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos e
onze barra dezasseis, a que se refere a deliberação número vinte e cinco da reunião da Câmara Municipal, realizada em vinte e oito de
setembro de dois mil e dezasseis, e deliberou
por maioria, com trinta e três votos a favor,
sendo quinze do Grupo Político Municipal
Isaltino Oeiras Mais à Frente, oito do Partido
Socialista, sete do Partido Social Democrata, um do Bloco de Esquerda, um do Centro
Democrático Social-Partido Popular e um do
Partido pelos Animais e pela Natureza e com
quatro votos contra da Coligação Democrática Unitária, fixar a Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), para o ano dois mil
e dezassete, em zero vírgula vinte e cinco por
cento sobre a faturação mensal emitida pelas
empresas que oferecem redes e serviços de
comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais
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do Município de Oeiras, conforme proposto
pelo Órgão Executivo do Município traduzido
naquela deliberação.		
DELIBERAÇÃO N.º 155/2016
PROPOSTA C.M.O N.º 720/16 – DGF – 6.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E 6.ª REVISÃO ÀS
GRANDES OPÇÕES DO PLANO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número setecentos e vinte barra dezasseis, a que se refere a
deliberação número quarenta da Reunião da
Câmara Municipal, realizada em vinte e oito
de setembro de dois mil e dezasseis e deliberou por maioria, com trinta e um votos a favor,
sendo dezasseis do Grupo Político Municipal
Isaltino Oeiras Mais à Frente, oito do Partido Socialista e sete do Partido Social Democrata, com cinco votos contra, sendo quatro
da Coligação Democrática Unitária e um do
Centro Democrático Social-Partido Popular
e com duas abstenções, sendo uma do Bloco
de Esquerda e uma do Partido pelos Animais
e pela Natureza, aprovar a sexta Revisão ao
Orçamento e a sexta Revisão às Grandes Opções do Plano, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município, traduzido naquela
deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 156/2016
PROPOSTA C.M.O N.º 727/16 - GP – ALTERAÇÃO DO VALOR DE AQUISIÇÃO DEFINIDO
PELA PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 551/16
PARA AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO RÚSTICO,
COM A ÁREA DE 24.652M2, DENOMINADO
LINHO, SITUADO EM OEIRAS, À SOCIEDADE
TURCONGEL – TURISMO, URBANIZAÇÃO,
CONSTRUÇÃO E GESTÃO, S.A.
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número setecentos e vinte e sete barra dezasseis, a que se
refere a deliberação número quarenta e seis
da Reunião da Câmara Municipal, realizada
em vinte e oito de setembro de dois mil e
dezasseis e deliberou por maioria, com vinte
e três votos a favor, sendo dezasseis do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras Mais à
Frente e sete do Partido Social Democrata, e
com treze votos contra, sendo sete do Partido
Socialista, quatro da Coligação Democrática
Unitária, um do Bloco de Esquerda e um do
Partido pelos Animais e pela Natureza, adquirir à Turcongel o prédio rústico, com uma área
de vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta
e dois metros quadrados, denominado Linho,
situado em Oeiras e São Julião da Barra, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Oeiras, sob o número três mil cento e trinta e
dois, de dez de dezembro de mil novecentos e
noventa e três, da Freguesia de Oeiras e São
Julião da Barra e, inscrito na matriz predial
rústica com o artigo cento e cinquenta e oito,
secções trinta e três e trinta e quatro, da Freguesia de Porto Salvo, pelo valor global de
um milhão setecentos e cinquenta mil euros,
a liquidar integralmente na data da outorga
da escritura pública de compra e venda, a
concretizar até trinta e um de dezembro de
dois mil e dezasseis, conforme proposto pelo
Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 157/2016
PROPOSTA C.M.O N.º 728/16 - DPRH – Pº. 126/
DHRU/DPRH/16 – PROCEDIMENTO DE CONCURSO PÚBLICO PARA “HABITAÇÃO JOVEM
– RUA DAS PEDREIRAS, Nº. 4, EM LEIÃO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número setecentos e
vinte e oito barra dezasseis, a que se refere a
deliberação número quarenta e sete da Reunião da Câmara Municipal, realizada em vinte e oito de setembro de dois mil e dezasseis e
deliberou por unanimidade, com vinte e seis
votos a favor, sendo dez do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, seis do
Partido Socialista, quatro do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática

Unitária, um do Bloco de Esquerda e um do
Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar a seguinte programação plurianual, que
terá por base o valor contratual que resultar
do procedimento que agora se inicia e cujo
preço base é de cento e noventa mil quinhentos e sessenta e oito euros e setenta e oito
cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor de seis por cento.
Programação financeira:
Dois mil e dezasseis – Prevê-se para uma execução financeira de quinhentos euros (valores com IVA à taxa em vigor).
Dois mil e dezassete – Prevê-se para uma execução financeira de cento e sessenta e um mil
duzentos e dois euros e trinta e três cêntimos
(valores com IVA à taxa em vigor).
Dois mil e dezoito – Prevê-se para uma execução financeira de quarenta mil e trezentos euros e cinquenta e oito cêntimos (valores com
IVA à taxa em vigor), conforme proposto pelo
Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL D
E OEIRAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2016
ATA NÚMERO QUINZE/DOIS MIL
E DEZASSEIS
RESUMO
Atribuição de voto de louvor à Federação
Portuguesa de Futebol:
Deliberado exarar em ata um voto de louvor à
Federação Portuguesa de Futebol, a toda a delegação portuguesa e aos atletas, que de forma
tão empenhada dignificaram o nome de Portugal, pela vitória conseguida pela Seleção Portuguesa de Futebol, no Campeonato Europeu
de Futebol Dois Mil e Dezasseis, em França.
Atribuição de voto de louvor à Federação
Portuguesa de Atletismo:
Deliberado exarar em ata um voto de louvor à
Federação Portuguesa de Atletismo, a toda a
delegação portuguesa, aos atletas e aos dirigentes, que de forma tão empenhada dignificaram
o nome de Portugal, com as várias medalhas
de ouro, prata e bronze, alcançadas no último
Campeonato da Europa, em Amesterdão.
Atribuição de voto de louvor ao Clube Desportivo de Paço de Arcos:
Deliberado exarar em ata um voto de louvor
ao Clube Desportivo de Paço de Arcos, pelo
título nacional de Infantis, alcançado na modalidade de Hóquei em Patins.
Atribuição de voto de louvor aos alunos
Carlota Fernandes, Diogo Repas e Nelson
Rebelo e professora Cristina Pinho, da Escola Secundária Sebastião e Silva:
Deliberado exarar em ata um voto de louvor
aos alunos Carlota Fernandes, Diogo Repas e
Nelson Rebelo, do décimo primeiro ano, e à
professora de Física e Química Cristina Pinho,
todos da Escola Secundária Sebastião e Silva,
em Oeiras, por terem conquistado na Bélgica,
no dia oito de julho de dois mil e dezasseis, na
Grande Final Internacional do Concurso Odysseus Dois, na categoria Pioneers (catorze a
dezoito anos), o primeiro prémio, com um trabalho que consistiu na idealização e construção de um “rover” que pudesse ser utilizado
na exploração de Marte, que foi considerado o
melhor de entre duzentos e onze trabalhos admitidos a concurso e apresentados por alunos
de vinte e três países.
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Proposta N.º 332/16 - DGPH - Regulamento
da Habitação em Regime de Arrendamento
Apoiado do Município de Oeiras:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.

bitação em regime de arrendamento apoiado
sita na Avenida dos Cavaleiros, número vinte,
terceiro B, Outurela/ Portela, em Carnaxide,
declare resolvido o contrato de arrendamento
vigente com César Daniel Moniz Gomes.

Proposta N.º 531/16 - DGPH - Alteração da
Metodologia para a Venda de Habitações Municipais: Deliberado aprovar a metodologia
para a Venda de Habitações Municipais.

Proposta N.º 541/16 - DGPH - Decisão final do
procedimento administrativo de despejo dos
arrendatários Felisberto Batista e Celeste
Pinho Brandão, relativo ao fogo sito na Rua
Alberto Osório de Castro, n.º 20, 3º Dtº, no B.º
do Pátio dos Cavaleiros, em Carnaxide:
Deliberado que, a Câmara Municipal de Oeiras, na qualidade de proprietária da habitação em regime de arrendamento apoiado sita
na Rua Alberto Osório de Castro, número
vinte, terceiro direito, no Bairro do Pátio dos
Cavaleiros, em Carnaxide, declare resolvido o
contrato de arrendamento vigente com Felisberto Batista e Celeste Pinho Brandão.

Proposta N.º 534/16 - DGPH - Decisão Final
do Procedimento Administrativo de Despejo
dos Arrendatários Sónia Maria Freitas Fernandes e Marco Paulo de Sousa Oliveira Marques, relativo ao Fogo Sito na Rua Dr. Nuno
Simões, N.º 11, 1.º Esq.º, B.º Pátio dos Cavaleiros, em Carnaxide:
Deliberado aprovar que, a Câmara Municipal
de Oeiras, na qualidade de proprietária da
habitação social sita na Rua Doutor Nuno Simões, número onze, primeiro esquerdo, Bairro do Pátio dos Cavaleiros, em Carnaxide, declare resolvido o contrato de arrendamento
vigente com Sónia Maria Freitas Fernandes e
Marco Paulo de Sousa Oliveira Marques.
Proposta N.º 535/16 - DGPH - Revogação da
Proposta de Deliberação N.º 569/10 de Atribuição de Fogo Sito na Rua Dr. Oliveira Martins, 34, 3C, B.º Moinho das Rolas, Porto Salvo,
a Jorge Manuel Alves Oliveira:
Deliberado aprovar a revogação da atribuição
do fogo T Zero, da Rua Doutor Oliveira Martins, trinta e quatro, três-C, Bairro Moinho
das Rolas, a Jorge Manuel Alves Oliveira.
Proposta N.º 536/16 - DGPH - Atribuição de
Fogo Sito na Alameda Jorge Álvares, N.º 13,
2.º Esq.º, B.º dos Navegadores, Porto Salvo, ao
Agregado Familiar de Paulina Pereira Tavares e António Pereira Tavares:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Quatro, sito na Alameda Jorge Álvares, número treze, segundo esquerdo, Bairro dos Navegadores, ao agregado familiar de Paulina
Pereira Tavares e António Pereira Tavares.
A fixação da renda mensal no valor de noventa e oito euros e cinquenta e três cêntimos,
com entrada em vigor a um de agosto de dois
mil e dezasseis e calculada de acordo com os
rendimentos do agregado familiar.
Proposta N.º 537/16 - DGPH - Decisão Final do
Procedimento Administrativo de Despejo do
Arrendatário Carlos Alberto Aparício Oliveira, Relativo ao Fogo Sito na Rua da Junção do
Bem, N.º 58, Cave-C, B.º Bento Jesus Caraça,
Em Oeiras: Deliberado que, a Câmara Municipal de Oeiras, na qualidade de proprietária
da habitação social sita na Rua da Junção do
Bem, número cinquenta e oito, Cave-C, Bairro
Bento Jesus Caraça, em Oeiras, declare resolvido o contrato de arrendamento vigente com
Carlos Alberto Aparício Oliveira.
Proposta N.º 538/16 - DGPH - Decisão Final
do Procedimento Administrativo de Despejo
do Arrendatário Rui Manuel Rodrigues Martins, Relativo ao Fogo Sito no Largo Dr. Carlos
França, N.º 2, 1.º Dtº, B.º Alto dos Barronhos,
em Carnaxide:
Deliberado que, a Câmara Municipal de Oeiras, na qualidade de proprietária da habitação social sita no Largo Doutor Carlos França, número dois, primeiro direito, Alto dos
Barronhos, em Carnaxide, declare resolvido
o contrato de arrendamento vigente com Rui
Manuel Rodrigues Martins.
Proposta N.º 540/16 - DGPH - Decisão Final
do Procedimento Administrativo de Despejo
do Arrendatário César Daniel Moniz Gomes,
Relativo ao Fogo Sito na Av. Dos Cavaleiros, Nº
20, 3.ºB, B.º Outurela/ Portela, em Carnaxide:
Deliberado que, a Câmara Municipal de
Oeiras, na qualidade de proprietária da ha-

Proposta N.º 542/16 - DGPH - Decisão Final do
Procedimento Administrativo de Despejo do
Arrendatário Francisco Joaquim Lopes, Relativo ao Fogo Sito na Rua Joaquim Matias, N.º
59, 3.ºA, B.º Ribeira da Laje, em Porto Salvo:
Deliberado que, a Câmara Municipal de Oeiras, na qualidade de proprietária da habitação em regime de arrendamento apoiado sita
na Rua Joaquim Matias, número cinquenta
e nove, terceiro A, Ribeira da Laje, em Porto Salvo, declare resolvido o contrato de arrendamento vigente com Francisco Joaquim
Lopes.
Proposta N.º 539/16 - DGPH - Resolução do
Contrato de Comodato, por Incumprimento,
Relativo ao Espaço Sito na Rua Instituto Conde de Agrolongo, N.º 41 B, B.º Alto da Loba,
Celebrado com o Sindicato Nacional dos Assistentes Sociais:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta N.º 543/16 - DGPH - Cedência de
Apartamento Designado pela Letra B, do Piso
Um, Inserido na Unidade Residencial Madre
Maria Clara em Regime de Comodato, à Associação Apoio - Associação de Solidariedade
Social:
Deliberado aprovar a cedência, em regime de
comodato, do apartamento designado pela
letra B, do piso um, inserido na Unidade Residencial Madre Maria Clara, à Associação
“Apoio - Associação de Solidariedade Social”.
Proposta N.º 544/16 - DGPH - Alteração às
Condições Gerais do Programa Habitação Jovem nos Centros Históricos:
Deliberado aprovar as alterações às Condições Gerais do Programa Habitação Jovem
nos Centros Históricos.
Proposta N.º 545/16 - DPRH - P.º 22/DHRU/
DPRH/16 - Abertura de Procedimento de
Concurso Público para “Habitação Jovem Anexos à Capela de São Sebastião de Barcarena”, em Barcarena:
Deliberado aprovar o tipo de procedimento,
valor da despesa e prazo de execução.
A aprovação da programação plurianual pela
Assembleia Municipal.
Proposta N.º 546/16 - DPM - P.º 1494/DCP/15 Seleção de um Parceiro para Proceder à Limpeza das Vias e Estradas Municipais, Pós Acidente
- Aprovação do Projeto e Consequente Adjudicação à Firma “Eurosistra Portugal, Lda.”:
Deliberado aprovar o projeto de decisão de
adjudicação e consequentemente das deliberações do júri do procedimento.
Proposta N.º 547/16 - DGF - 5ª. Revisão ao Orçamento e 5ª. Revisão às Grandes Opções do
Plano:
Deliberado aprovar a quinta Revisão ao Orçamento e a quinta Revisão às Grandes Opções

do Plano e submeter as mesmas à deliberação
da Assembleia Municipal.
Proposta N.º 548/16 - DCT - Atribuição de
Apoio Logístico ao “Kids Food Festival” e Reconhecimento de Isenção do Pagamento de
Taxas Municipais pela Cedência do Espaço
na 1ª Fase do Parque dos Poetas:
Deliberado aprovar a cedência do espaço sito
na primeira fase do Parque dos Poetas ao
“Kids Food Festival” e remessa à Assembleia
Municipal de Oeiras para isenção do pagamento de taxas municipais no montante estimado de quarenta mil quatrocentos e onze e
trinta e oito cêntimos, já com IVA incluído à
taxa em vigor.
Proposta N.º 549/16 - DGO - P.º 1012/DCP/15
- Aprovação dos Relatórios Preliminar e Final, e Consequente Adjudicação do Concurso
Público com Publicidade Internacional para
Aquisição de Fardamento, por Divisão em Lotes, em Regime de Fornecimento Contínuo,
para o Município de Oeiras:
Deliberado aprovar os relatórios preliminar e
final do procedimento concursal e consequentemente das deliberações do júri do procedimento e ordenação de propostas.
Proposta N.º 550/16 - GCAJ - Constituição de
Direito de Superfície a Favor do Instituto S.
João de Deus, Destinado a Instalação de uma
Unidade de Cuidados Continuados, em Carnaxide:
Deliberado aprovar a constituição do direito
de superfície, a título gratuito, a favor do Instituto São João de Deus de uma parcela de
terreno, com a área de quatro mil trezentos
e quarenta e quatro metros quadrados, correspondente ao prédio municipal, descrito na
Segunda Conservatória do Registo Predial
de Oeiras sob o número seis mil seiscentos
e quarenta e cinco, da Freguesia de Carnaxide, inscrito sob o artigo matricial três mil
quatrocentos e cinquenta e oito da União das
Freguesias de Carnaxide e Queijas (anteriores artigos matriciais onze mil trezentos e
noventa e onze mil e cinco, ambos da extinta
Freguesia de Carnaxide), com o valor patrimonial de cento e quinze mil quarenta e seis
euros e trinta cêntimos.
Proposta N.º 551/16 - GCAJ - Aquisição de um
Prédio Rústico, com a Área de 24.652,00 M2,
Denominado Linho, Situado em Oeiras e São
Julião da Barra, à Sociedade Turcongel - Turismo, Urbanização, Construção e Gestão,
S.A.:
Deliberado adquirir à Turcongel o prédio rústico, com uma área de vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e dois metros quadrados,
denominado Linho, situado em Oeiras e São
Julião da Barra, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Oeiras, sob o número três
mil cento e trinta e dois/dezanove milhões novecentos e trinta e um mil duzentos e dez, da
Freguesia de Oeiras e São Julião da Barra e,
inscrito na matriz predial rústica com o artigo
cento e cinquenta e oito, secções trinta e três
e trinta e quatro, da Freguesia de Porto Salvo,
pelo valor global de um milhão e oitocentos
mil euros.
Proposta N.º 552/16 - GCAJ - Retificação à Proposta de Deliberação N.º 185/16 de 09.03.2016
- Declaração de Utilidade Pública com Caráter Urgente, Para Efeitos de Expropriação
das Parcelas P2, P6, P7, P8 e P9 Localizadas
em Paço de Arcos, na Freguesia de Paço de
Arcos, Necessárias à Implantação e Construção do Viaduto da Quinta da Fonte:
Deliberado aprovar a retificação do conteúdo
da proposta de deliberação número cento e
oitenta e cinco, de dois mil e dezasseis, de
nove de março de dois mil e dezasseis, com a
presente atualização dos atuais proprietários
das parcelas de terreno P Sete e P Nove e de
todos os demais interessados das parcelas de

terreno P Dois e P Oito e consequente atualização do mapa de expropriações e solicitar à
Assembleia Municipal aprovação da presente
retificação.
Proposta N.º 553/16 - DHRU - Atribuição de
Comparticipação Financeira à Associação Humanitária de Bombeiros de Linda-a-Pastora:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira até ao montante de
trinta e cinco mil e trezentos euros, à Associação Humanitária de Bombeiros de Linda-a-Pastora, com efeitos financeiros no ano
económico de dois mil e dezasseis, tendo em
vista o financiamento das obras de recuperação do terraço e claraboia da cobertura do
seu edifício sede.
Proposta N.º 554/16 - SIMAS - Abate/Alienação de Bens:
Deliberado ratificar a deliberação do Conselho de Administração da reunião datada de
quatro de julho de dois mil e dezasseis, na
qual aprovou a alienação dos bens constantes nas listagens anexas à informação número
dois, DA, dois mil e dezasseis, de vinte e quatro de maio.
Proposta N.º 555/16 - SIMAS - Concurso Público Destinado à Aquisição de 8550 Contadores
DN 15, Para Medição de Consumos Domésticos de Água Limpa e Fria e Contratação de
Serviços de Substituição de Contadores Instalados - Aprovação de Minuta de Contrato:
Deliberado ratificar a deliberação do Conselho de Administração da reunião datada de
quatro de julho de dois mil e dezasseis, na
qual aprovou a minuta do contrato para o concurso público destinado à aquisição de oito
mil quinhentos e cinquenta contadores DN
quinze, para medição de consumos domésticos
de água limpa e fria e contratação de serviços
de substituição de contadores instalados.
Proposta N.º 556/16 - SIMAS - Abertura de
Procedimento por Concurso Público para a
Prestação de Serviços Destinados a Comunicações de Voz Fixa, Móvel e Dados Móveis
- Abertura de Procedimento Pré-Contratual:
Deliberado ratificar a deliberação do Conselho de Administração da reunião datada de
quatro de julho de dois mil e dezasseis, na
qual aprovou a abertura de procedimento por
concurso público para a prestação de serviços
destinados a comunicações de voz fixa, móvel
e dados móveis, pelo preço base de cento e
setenta mil euros, acrescidos de IVA com o
prazo de três anos, a desenvolver nos anos de
dois mil e dezassete, dois mil e dezoito e dois
mil e dezanove.
Proposta N.º 557/16 - SIMAS - 1.ª Revisão Orçamental 2016 - Modificações no Orçamento
da Receita, da Despesa, PPI e Aplicação de
Parte do Saldo da Gerência Anterior:
Deliberado ratificar a deliberação do Conselho de Administração da reunião datada de
quatro de julho de dois mil e dezasseis, na
qual aprovou proceder a remessa da primeira
revisão Orçamental de dois mil e dezasseis,
dos Serviços Intermunicipalizados de Água e
Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora, à Assembleia Municipal.
Proposta N.º 558/16 - SIMAS - Resultados Transitados/Transferência para a C.M.O. e C.M.A:
Deliberado ratificar a deliberação do Conselho de Administração da reunião datada de
quatro de julho de dois mil e dezasseis, na
qual aprovou que parte dos valores da conta
de Resultados Transitados tenham a seguinte
aplicação:
Seiscentos e cinquenta e cinco mil novecentos e setenta e três euros e dezasseis cêntimos
a débito para a conta cinco mil setecentos e
quarenta e um - Reservas Livres, por contrapartida do crédito do saldo das contas cinco
mil novecentos e dois - Resultados Transita-
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dos diversos, cento e setenta e cinco mil setecentos e treze euros e sessenta e um cêntimos,
crédito saldo das contas cinco mil novecentos
e três - Resultados Transitados - Incobráveis,
oitocentos e setenta mil novecentos e sessenta e dois euros e oitenta cêntimos e débito
das conta quinhentos e noventa mil cento e
onze - Resultados Transitados de dois mil e
quinze, trinta e nove mil duzentos e setenta e
seis euros e três cêntimos.
Quatro milhões de euros, para a Câmara Municipal de Oeiras, a título de transferência
corrente.
Quatro milhões de euros, para a Câmara Municipal da Amadora, a título de transferência
corrente.
A submissão da presente proposta ao Órgão Deliberativo Municipal, para efeitos de aprovação.

Associação Humanitária de Bombeiros de
Linda-a-Pastora - quinhentos euros;
Faculdade de Motricidade Humana - dois mil
e novecentos euros;
União Recreativa do Dafundo - mil e quinhentos euros;
Cooperativa de Habitação Económica Nova
Morada - mil euros;
Centro Comunitário Nossa Senhora das Dores
- quinhentos euros;
Grupo Recreativo Leões de Porto Salvo - mil e
quinhentos euros.

Proposta N.º 559/16 - DGEPIM - P.º 66/DOM/
DGEPIM/16 - Aprovação do Projeto de Execução, Adoção de Procedimento por Concurso
Público para Execução da Respetiva Empreitada de Obra Pública e Aprovação das Peças
do Procedimento “Reordenamento Viário da
Estrada da Outurela - 1ª. Fase, em Carnaxide”:
Deliberado aprovar o projeto de execução, a
abertura de procedimento concursal para a
adjudicação da respetiva empreitada de obra
pública, com o preço base em quatrocentos e
vinte e oito mil cento e vinte e dois euros e
setenta e cinco cêntimos, acrescido de IVA à
taxa legal de seis por cento.

Proposta N.º 563/16 - DVM - P.º 36/DCP/16
- Convite a mais do que uma Entidade Para
Fornecimento de Combustíveis Rodoviários,
por Divisão em Lotes, na Modalidade de Fornecimento Contínuo, ao Abrigo do Acordo-Quadro da Espap, I.P. - Aprovação dos Relatórios Preliminar e Final e Consequente
Adjudicação:
Deliberado aprovar os relatórios preliminar e
finais do procedimento e consequentemente
das deliberações do júri do procedimento e
ordenação de propostas.
A adjudicação do fornecimento de combustíveis rodoviários, por divisão em lotes, na modalidade de fornecimento contínuo, ao concorrente BP Portugal - Comércio de Combustíveis
e Lubrificantes, Sociedade Anónima, no montante de dois milhões seiscentos e sessenta e
dois mil setecentos e cinquenta e nove euros,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Proposta N.º 560/16 - DGPIM - P.º 89/DOM/
DGEPIM/15 - Prorrogação do Prazo de Execução do “Estacionamento para a Frota Municipal, em Vila Fria”:
Delibero aprovar a prorrogação requerida
pelo empreiteiro - noventa e dois dias - devendo a obra estar concluída até ao dia dez de
outubro de dois mil e dezasseis, em conformidade com o seu plano de trabalhos e com direito à respetiva revisão de preços, a título de
reposição do equilíbrio financeiro do contrato, referente ao Estacionamento para a Frota
Municipal, em Vila Fria.

Proposta N.º 564/16 - GP - Atribuição de Subsídio ao Centro de Cultura e Desporto - Organização Social dos Trabalhadores da CMO e
SIMAS para Comparticipação em Custos de
Deslocação da Equipa de Futsal:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira de três mil e duzentos
euros, a favor do Centro de Cultura e Desporto - Organização Social dos Trabalhadores da
CMO e SIMAS, a título de comparticipação
financeira no custo da deslocação da equipa
de futsal a Milão, para disputar a final internacional de torneio de futsal.

Proposta N.º 561/16 - DE - Atribuição de
Comparticipação Financeira ao Abrigo do
Protocolo de Colaboração a Celebrar entre o
Município de Oeiras e a Associação de Pais e
Encarregados de Educação da Escola Básica
do Alto de Algés do Agrupamento de Escolas
de Miraflores:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira no montante de quarenta
e sete mil trezentos e noventa euros e vinte
cêntimos, distribuídos pelos anos dois mil e
dezasseis e dois mil e dezassete, da maneira
que se apresenta de seguida:
Dez mil novecentos e trinta e seis euros e vinte
cêntimos em novembro de dois mil e dezasseis;
Trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta
e quatro euros, em dois mil e dezassete, dos
quais doze mil setecentos e cinquenta e oito
euros e noventa cêntimos, em fevereiro, doze
mil setecentos e cinquenta e oito euros e noventa cêntimos, em julho e dez mil novecentos e trinta e seis euros e vinte cêntimos, em
novembro.

Proposta N.º 565/16 - DRH - Concessão de
Subsídio ao CCD para o Ano 2016 - Subsídios
Educacionais:
Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio ao Centro de Cultura e Desporto no valor
de oitenta e cinco mil trezentos e quatro euros e setenta e três cêntimos.

Proposta N.º 562/16 - DD - Atribuição de Comparticipação Financeira para Desenvolvimento de Atividades de Gerontomotricidade no
Âmbito do Programa de Atividade Física 55+:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipações financeiras às seguintes entidades
parceiras no Programa de Atividade Física
Cinquenta e Cinco Mais, de forma a comparticipar as atividades desenvolvidas nas suas
instalações, durante a época dois mil e quinze/dois mil e dezasseis, num montante global
de dez mil e quatrocentos euros:
Bombeiros Voluntários Progresso Barcarenense - quinhentos euros;
Clube Carnaxide Cultura e Desporto - dois
mil euros;

Proposta N.º 566/16 - DRH - Concessão de Subsídio ao CCD para o Ano 2016 - Subsídio Social:
Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, no valor
de setecentos e quarenta e sete euros e trinta
e seis cêntimos, referente aos meses de maio
a agosto de dois mil e dezasseis.
Proposta N.º 567/16 - DCT - Fixação do Preço
de Venda ao Público do Catálogo da Exposição “Terra Íntima”, Patente Ao Público no
Centro Cultural Palácio do Egipto (CCPE), de
02 de Julho a 03 de Setembro de 2016:
Deliberado aprovar a venda ao público do
catálogo da exposição “Terra Íntima” dos artistas plásticos Isabel Teixeira Sousa e Jorge
Francisco, constituída por cerca de quarenta
obras de arte bidimensionais e tridimensionais, patente ao público no Centro Cultural
Palácio do Egipto, de dois de julho a três de
setembro de dois mil e dezasseis, pelo preço
unitário de três euros e cinquenta cêntimos.
Proposta N.º 568/16 - DCT - Atribuição de
Apoio Financeiro à “Associação Cultural e
Recreativa da Ribeira da Laje” para Limpeza
do Centro Cultural da Laje:
Deliberado aprovar o apoio financeiro no valor
de quatro mil e oitocentos euros, à Associação
Cultural e Recreativa da Ribeira da Laje, para
limpeza do Centro Cultural da Laje.
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Proposta N.º 569/16 - DCT - Proposta de Implementação da 5ª. Edição do Projeto Dez X
Dez - Fundação Calouste Gulbenkian - Programa Gulbenkian Educação para a Cultura
e Ciência, no Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro, Porto Salvo:
Deliberado aprovar as minutas de protocolo
a celebrar entre a Fundação Calouste Gulbenkian, Artemrede e Município de Oeiras e
entre o Município de Oeiras e o Agrupamento
de Escolas Aquilino Ribeiro, para implementação da quinta edição do Projeto Dez X Dez,
da Fundação Calouste Gulbenkian - Programa
Gulbenkian Educação para a Cultura e Ciência.
Proposta N.º 570/16 - DCT - Atribuição de
Apoio Financeiro ao Intervalo Grupo de Teatro para Desenvolvimento de Atividade Cultural e Aprovação de Minuta de Protocolo:
Deliberado aprovar o apoio financeiro, no valor de sessenta mil euros, ao Intervalo Grupo
de Teatro.
Proposta N.º 571/16 - DCT - Fixação de Valores
para Inscrição em Atividades do Programa do
Serviço Educativo e de Animação do Palácio
Marquês de Pombal - 2.º Semestre 2016:
Deliberado aprovar a fixação dos valores
de inscrição nas atividades do Programa do
Serviço Educativo e de Animação do Palácio Marquês de Pombal - Uma Casa, Muitos
Mundos, da seguinte forma e de acordo com
as condições de acesso previstas no Regulamento do Palácio:
Um - Visita circuito Palácio, Adega e Lagar
com Prova de Vinho - oito euros.
Dois - Exposição temporária no Palácio - Três
euros (valor igual ao da visita livre ao Palácio).
Três - Visita-Oficina - Três euros/gratuito para
Escolas e ATL:
a) “Selfie” no Palácio;
b) Um Dois Três, algo com asas talvez…;
c) Desenhar ao ritmo das estações;
d) Era Uma Vez no Palácio do Marquês;
e) Oficinas e espetáculo - Exposição Carla
Rebelo.
Quatro - Oficina- Jogo - Três euros/gratuito
para ATL:
a) Jogos Tradicionais;
b) Jogos no Jardim do Marquês.
Cinco - Oficina - Espetáculo:
a) A Triste Sina de Josefine - Uma miniópera
no Palácio - Cinco euros;
b) Noites de Contos - Contos à noite para não
dormir - Três euros/gratuito para ATL;
c) Sustenida - Gratuito para ATL;
d) Fantoches - Alfeu e Aretusa - Gratuito para
ATL.
Seis - Conversa temática - Cinco euros:
a) O fogão de sala
Proposta N.º 572/16 - DASSJ - Descabimentação de Compromisso Orçamental e Consequente Alteração da Proposta de Deliberação
N.º 439/16, Aprovada na Reunião de um de
Junho, Referente à Atribuição de Comparticipações Financeiras a Entidades de Âmbito
Social para Manutenção das suas Atividades:
Deliberado aprovar a alteração da proposta
de deliberação número quatrocentos e trinta
e nove, de dois mil e dezasseis e a respetiva
descabimentação do valor de mil e cem euros, atribuídos à Agência Nacional de Intervenção Social.
Proposta N.º 573/16 - DASSJ - Atribuição de
Comparticipação Financeira às Entidades de
Âmbito Social e Saúde para Apoio à Manutenção De Atividades:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, no montante global de
trinta mil euros, às seguintes entidades:
Ajuda de Mãe - Associação de Solidariedade
Social - mil e setecentos euros;
Academia dos Champs - Associação - oitocentos euros;
Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa
- Centro Nuno Belmar da Costa - dois mil e
setecentos euros;

Casa de Nossa Senhora de Fátima - dois mil e
trezentos euros;
Centro de Assistência Infantil Nossa Senhora
das Dores - quinhentos euros;
Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de
Porto Salvo - quatro mil e quinhentos euros;
Centro Social e Paroquial de Nova Oeiras três mil e trezentos euros;
Centro Social e Paroquial de São Julião da
Barra - mil e setecentos euros;
Centro Social e Paroquial de São Romão de
Carnaxide - quatro mil e quinhentos euros;
Centro Social Senhor Jesus dos Aflitos da Paróquia da Cruz-Quebrada/Dafundo - três mil e
novecentos euros;
Conferência Masculina Nossa Senhora das
Graças - quinhentos euros;
Fundação Dom Belchior Carneiro - mil e cem
euros;
Jardim-de-infância Nossa Senhora das Graças
- mil e setecentos euros;
Sol Fraterno - Associação de Solidariedade
Social de Oeiras - oitocentos euros.
Proposta N.º 574/16 - DCT - Atribuição de
Apoio Financeiro à “Ancoras -Associação Náutica Clássicos de Oeiras” para Aquisição de
uma Embarcação Tradicional - Canoa do Tejo:
Deliberado aprovar a atribuição de apoio financeiro à Associação Náutica Clássicos de
Oeiras para aquisição de uma embarcação
tradicional - canoa do Tejo, de pequena dimensão, no valor de sete mil e quinhentos euros.
Proposta N.º 575/16 - DAE - Revogação de Ordem de Pagamento devido a Devolução de
Cheque - Anulação das Guias Nºs. 246 E 247:
Deliberado aprovar a anulação das guias números duzentos e quarenta e seis e duzentos e
quarenta e sete, no valor de dois mil quinhentos e sete euros, cada uma
Proposta N.º 576/16 - DAE - Reembolso da Perpetuidade do Jazigo Municipal N.º 928-A, 2º
Piso, Sito no Cemitério de Oeiras, a Miguel
Angel Aguilera Caballero:
Deliberado aprovar o reembolso do montante
de dois mil sessenta e dois euros e vinte e oito
cêntimos, ao Senhor Miguel Angel Aguilera
Caballero, correspondente à diferença entre
o valor pago inicialmente pela ocupação do
Jazigo Municipal (dois mil cento e quarenta
e quatro euros e setenta e quatro cêntimos)
e o valor pago pelas anuidades do referido
Jazigo, dois mil e quinze (quarenta euros e
setenta e seis cêntimos), dois mil e dezasseis
(quarenta e um euros e setenta cêntimos).
A reversão do Jazigo Municipal número novecentos e vinte e oito-A, segundo piso, para
esta Câmara Municipal.
Proposta N.º 577/16 - DRH - Preenchimento
de Um Posto de Trabalho de Assistente Operacional na Área De Condução De Máquinas
Pesadas E Veículos Especiais Com Recurso
Às Reservas De Recrutamento Do Município - Relação Jurídica De Emprego Público
Na Modalidade De Contrato De Trabalho Por
Tempo Indeterminado:
Deliberado aprovar o recurso à reserva de
recrutamento de Assistente Operacional na
área de Condução de Máquinas Pesadas e
Veículos Especiais do Município de Oeiras,
para preenchimento de um posto de trabalho,
com vista à constituição de relação jurídica
de emprego por tempo indeterminado.
Proposta N.º 578/16 - GPDEIG - Aprovação e
Consulta Pública da Proposta de Plano Municipal de Redução de Ruído:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta N.º 579/16 - DPE - P.º 23/DPE/16 Aprovação do Relatório Final e Adjudicação
do Concurso Público para a Empreitada “Habitação Jovem - Rua Marquês de Pombal, Nºs
3, 5 e 7 - Oeiras”:
Deliberado aprovar o relatório final do júri
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e adjudicação da empreitada de obra pública “vinte três, de dois mil e dezasseis, DPE
- “Habitação Jovem - Rua Marquês de Pombal, número três, cinco e sete - Oeiras”” ao
concorrente Constarte - Construções, Sociedade Anónima, com um prazo de execução
de seiscentos e sessenta dias, com o valor de
oitocentos e oitenta e cinco mil euros, ao qual
acresce IVA à taxa legal de seis por cento, totalizando o valor de novecentos e trinta e oito
mil e cem euros.
O envio da deliberação à Assembleia Municipal para aprovação do cronograma financeiro.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2016
ATA NÚMERO DEZASSEIS/DOIS MIL
E DEZASSEIS
RESUMO
Atribuição de Voto de Pesar pelo Falecimento de Miguel José Freitas Vieira da Luz:
Deliberado exarar em ata um voto de pesar
pelo falecimento de Miguel José Freitas Vieira da Luz, antigo Vereador da Câmara Municipal de Oeiras e Presidente da Assembleia
Municipal.
Proposta N.º 610/16 - GP - Transmissão Parcial
de Passivo da “Habitágua - Serviços Domiciliários e Técnicos Especializados, Lda.”:
Deliberado aceitar a assunção, pelo Município de Oeiras, enquanto acionista único, do
passivo da “Habitágua - Serviços Domiciliários e Técnicos Especializados, Limitada”,
referente em concreto aos doze contratos
de “renting” celebrados pela empresa junto da “PSA - Gestão, Sociedade Anónima”,
num montante global máximo de quarenta
e oito mil trezentos e cinquenta e seis euros
e sessenta e seis cêntimos, a liquidar mensalmente, por viatura, até ao “terminus” da
vigência do respetivo contrato de “renting”,
a concretizar através da celebração dos correspondentes Contratos de Cessão de Posição
Contratual e em cumprimento do deliberado
no âmbito da proposta de deliberação número novecentos e oitenta e cinco, de dois mil e
quinze, de dez de dezembro;
Autorizar a Senhora Liquidatária a, junto da “
PSA - Gestão, Sociedade Anónima”, outorgar,
em representação da “ Habitágua - Serviços
Domiciliários e Técnicos Especializados, Limitada” e a favor do Município de Oeiras, dos
Contratos de Cessão de Posição Contratual
que se mostrem adequados à plena prossecução dos objetivos de transmissão de passivo,
referente aos citados contratos de “renting”;
Submeter à Assembleia Municipal de Oeiras
a presente proposta de deliberação e documentos anexos, para conhecimento.
Proposta N.º 611/16 - GP - Relatório e Contas da Dissolução, Reportados a 31.05.2016
e Transferência Financeira Destinada a Garantir o Equilíbrio Financeiro no Âmbito do
Exercício (Parcial) de 2016 da “Habitágua
- Serviços Domiciliários e Técnicos Especializados, Lda.”:
Deliberado aprovar o Relatório e Contas referente ao período de exercício compreendido
entre um de janeiro de dois mil e dezasseis e
trinta e um de maio de dois mil e dezasseis e a
respetiva proposta de aplicação de resultados,
da empresa “Habitágua - Serviços Domiciliários e Técnicos Especializados, Limitada”.
A transferência do valor de seiscentos e quarenta e nove mil quinhentos e quarenta e sete
euros, com vista a garantir o equilíbrio dos
resultados do referido período de exercício.
Aceitar a assunção do dever de liquidação do
saldo devedor existente na presente data no
âmbito da conta caucionada, nesta data correspondente a cento e quarenta mil euros,
nos termos da assunção de passivo deliberada

no âmbito da proposta de deliberação número novecentos e oitenta e cinco, de dois mil e
quinze, de dez de dezembro, liquidação essa
que deverá ser assegurada com a utilização
da verba transferida.
Submeter à Assembleia Municipal de Oeiras
a presente proposta de deliberação e documentos anexos, para conhecimento, no âmbito das respetivas competências em matéria
de acompanhamento e fiscalização da atividade das empresas locais.
Proposta N.º 634/16 - GP - Definição de Poderes da Liquidatária Nomeada no Âmbito das
Relações Laborais Ainda Existentes da “Habitágua - Serviços Domiciliários e Técnicos
Especializados, Lda.”:
Deliberado aprovar a concessão à Liquidatária
nomeada, dos necessários poderes para, em
sede da liquidação anteriormente deliberada
e cumprindo o propósito de cumprimento das
obrigações da sociedade e no que concerne os
trabalhadores que não transitaram para o quadro pessoal dos SIMAS, encetar as necessárias
negociações, coadjuvada por assessoria jurídica adequada, tendentes à definição dos termos,
condições, prazos e montantes indemnizatórios/
compensatórios, num montante global que não
poderá ultrapassar os duzentos e setenta e nove
mil novecentos e cinquenta e seis euros e seis
cêntimos, visando cessar, pelo meio jurídico
que se mostre mais adequado, a relação contratual, de carácter laboral, que ainda existe
entre tais trabalhadores e a empresa, podendo
assinar qualquer documentação que, para os
referidos efeitos, se mostre pertinente.
Proposta N.º 332/16 - DGPH - Regulamento
da Habitação em Regime de Arrendamento
Apoiado do Município de Oeiras:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta N.º 539/16 - DGPH - Resolução do
Contrato de Comodato, por Incumprimento,
Relativo ao Espaço sito na Rua Instituto Conde de Agrolongo, N.º 41 B, B.º Alto da Loba,
Celebrado com o Sindicato Nacional dos Assistentes Sociais:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta N.º 578/16 - GPDEIG - Aprovação e
Consulta Pública da Proposta de Plano Municipal de Redução De Ruído:
Deliberado aprovar a abertura do período de
consulta pública da proposta de Plano Municipal de Redução de Ruído por um período
de sessenta dias a partir do início do mês de
setembro de dois mil e dezasseis.
Proposta N.º 580/16 - DCT - Aceitação da Doação da Obra de Arte, “Pink Girl”, da Autoria
de Mário Henrique:
Deliberado aceitar e agradecer a doação da
obra de arte, “Pink Girl”, acrílico sobre tela,
cem por oitenta centímetros, sendo o seu valor comercial estimado em oitocentos euros,
da autoria de Mário Henrique, que será posteriormente inventariada e segura pela Divisão de Gestão Patrimonial.
Proposta N.º 581/16 - DCT - Aceitação da Doação da Obra de Arte “25 de Abril/74”, da Autoria de Carlos Setemares:
Deliberado aceitar e agradecer a doação da
obra de arte, “Vinte e Cinco de Abril/Setenta e Quatro”, acrílico sobre tela, cento e cinquenta por sessenta centímetros, sendo o seu
valor comercial estimado em trezentos euros,
da autoria de Carlos Setemares, que será posteriormente inventariada e segura pela Divisão de Gestão Patrimonial.
Proposta N.º 582/16 - DCT - Atribuição de
Comparticipação Financeira à “Associação
Cultural Custom Circus” para Apoio à Atividade Regular:
Deliberado aprovar a atribuição de compar-

ticipação financeira no valor de vinte mil euros, por parte do Município de Oeiras à “Associação Cultural Custom Circus”, para apoio
à atividade regular.
Proposta N.º 583/16 - DCT - Adesão ao Portal
“Www.E-Cultura.Pt” - Centro Nacional de
Cultura e Aprovação da Minuta de Protocolo:
Deliberado aprovar a minuta do protocolo de
adesão ao portal “e-cultura” por parte do Município de Oeiras, da qual resulta o pagamento da quota anual de seiscentos euros, isentos
de IVA.
Proposta N.º 584/16 - DGEPIM - P.º 106/DOM/
DIM/13 - Multa Contratual Relativa à Relocalização e Regularização da Linha de Água
Afluente à Ribeira da Outurela e Alteração
da VLN entre a Rotunda 2 e a Rotunda 3:
Deliberado aprovar a redução da multa por
incumprimento do prazo de execução da empreitada “Relocalização e regularização da linha de água afluente à Ribeira da Outurela e
alteração da VLN entre a Rotunda dois e a Rotunda três - Processo cento e seis, de dois mil
e treze, Departamento de Obras Municipais/
Divisão de Infraestruturas Municipais” aplicada ao cocontratante Tomás de Oliveira, Sociedade Anónima, nos termos expostos nas informações número quinhentos e oitenta e três,
de dois mil e dezasseis, Divisão de Gestão do
Espaço Público e Infraestruturas Municipais
e número dezasseis, de dois mil e dezasseis,
Gabinete de Contencioso e Apoio Jurídico/
Núcleo de Instrução de Atos Notariais, para o
montante de trinta mil quatrocentos e noventa
e seis euros e noventa cêntimos.
Proposta N.º 585/16 - DASSJ - Atribuição de
Comparticipação Financeira à “Apoio - Associação de Solidariedade Social” no Âmbito do
Programa “Férias Em Saúde”:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, no montante global de
quatro mil e quinhentos euros, à “APOIO
- Associação de Solidariedade Social”, destinada ao pagamento da estadia, em pensão
completa, dos vinte e oito munícipes e duas
enfermeiras, no Programa “Férias em Saúde”
de dois mil e dezasseis.
Proposta N.º 586/16 - DASSJ - Atribuição de
Comparticipação Financeira à “Serul - Sociedade de Educação e Recreio os Unidos de
Leceia”, para Apoio ao Desenvolvimento do
Projeto de Expressão Dramática “A Expressão Dramática como Porta para Novos Horizontes”:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira no valor de mil e cinquenta euros, à “Sociedade de Educação e Recreio
Os Unidos de Leceia”, para apoio ao desenvolvimento do Projeto de Expressão Dramática “A Expressão Dramática como porta para
Novos Horizontes”, através da rubrica dois
mil e seis/cento e seis mil cento e quarenta
e três-Instituições de Apoio Social e Saúde Projetos Específicos.
Proposta N.º 587/16 - DGP - Mudança de Instalações do Gabinete Técnico Local do Centro
Histórico de Carnaxide (Divisão de Projetos
Especiais) da Rua 5 de Outubro, N.º 16, para
a Rua Visconde Moreira Rey, N.º 2-B:
Deliberado aprovar a celebração de Contrato de Arrendamento para Outros Fins Não
Habitacionais, para instalação do Gabinete
Técnico Local de Carnaxide na Rua Visconde
Moreira Rey, número dois-B.
Proposta N.º 588/16 - DGO - P.º 1862/DCP/15 Aprovação da Minuta de Contrato Escrito Relativo à Aquisição da Prestação de Serviços
de Vigilância e Segurança Humana na Região
de Lisboa e Vale do Tejo (Lote 4) ao Abrigo
do Acordo-Quadro da ESPAP, IP, para Diversas Instalações Municipais:
Deliberado aprovar a minuta de contrato refe-

rente à aquisição da prestação de serviços de
vigilância e segurança humana na Região de
Lisboa e Vale do Tejo (Lote quatro) ao abrigo
do Acordo-Quadro da ESPAP, IP, para diversas instalações municipais, ao concorrente
“Strong - Segurança, Sociedade Anónima”.
Proposta N.º 589/16 - GP - Celebração de
Protocolos e Contratos Programa com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, I.P., Referentes dos Centros de
Saúde de Carnaxide e Barcarena - Aprovação
e Ratificação:
Deliberado aprovar as minutas de Protocolo e
Contratos Programa, celebrados com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, I.P., referentes aos Centros de Saúde
Carnaxide e Barcarena, prestando a inerente
autorização para outorga dos mesmos.
Proposta N.º 590/16 - DGP - Adjudicação do
Contrato de Cedência de Utilização de Espaço, Destinado à Instalação de Unidades de
Pequena Produção de Energia Elétrica:
Deliberado aprovar a adjudicação definitiva
à Orangeways, Limitada, referente à cedência de utilização de espaço, destinado à instalação de unidades de pequena produção de
energia elétrica.
Proposta N.º 591/16 - GCAJ - Escritura de Justificação Notarial de Uma Parcela de Terreno
que Integra o Complexo Desportivo de Porto
Salvo, com a Área de 1.320,00 M2, sita em Porto Salvo - Prédio Inscrito na Caderneta Predial
Rústica com o Artigo 69.º, Secção 33, da Freguesia de Porto Salvo, Concelho de Oeiras, e
Titularidade a Favor do Município de Oeiras:
Deliberado aprovar a aquisição por usucapião
de uma parcela de terreno, com a área de mil
trezentos e vinte metros quadrados, sita em
Porto Salvo, omissa na competente Conservatória do Registo Predial, inscrita sob o artigo
matricial rústico número sessenta e nove, secção trinta e três, a qual confronta a norte com
o artigo oitocentos e treze, a sul com o artigo
setenta, a nascente com o artigo setenta e a
poente com o artigo setenta, mediante a celebração da necessária escritura pública de
justificação notarial.
Proposta N.º 592/16 - DGO - Criação do Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos de
Cascais e Oeiras:
Deliberado aprovar a intenção da criação do
Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos de Cascais e Oeiras e, subsequentemente, submeter a presente proposta à Assembleia Municipal.
Proposta N.º 593/16 - DGPH - Atribuição do
Fogo sito na Rua Dr. Alberto Pinheiro Torres,
Nº 2, R/C Dto., B.º Páteo dos Cavaleiros, ao
Agregado Familiar de Maria Manuela Serrana da Silva Ramos:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo sito
na Rua Doutor Alberto Pinheiro Torres, número dois, rés-do-chão direito, Bairro Páteo
dos Cavaleiros, ao agregado familiar de Maria
Manuela Serrana da Silva Ramos, mediante
a fixação da renda mensal em quatro euros
e dezanove cêntimos, com entrada em vigor
no dia um de agosto de dois mil e dezasseis.
Proposta N.º 594/16 - DGPH - Atribuição do
Fogo sito na Rua Dr. Alberto Pinheiro Torres,
Nº 2, 1.º Esq., Bairro Páteo dos Cavaleiros, ao
Agregado Familiar de José Vitor Silva Montes:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo sito
na Rua Doutor Alberto Pinheiro Torres, número dois, primeiro esquerdo, Bairro Páteo
dos Cavaleiros, ao agregado familiar de José
Vítor Silva Montes, mediante a fixação da
renda mensal em cinquenta e quatro euros e
oitenta e três cêntimos, com entrada em vigor
no dia um de agosto de dois mil e dezasseis;
Proposta N.º 595/16 - DTSI - P.º 721/DCP/16
- Ratificação do Despacho do Sr. Presidente
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Relativo ao Concurso Público com Publicidade Internacional para a Aquisição de Serviços de Comunicações de Voz para os Vários
Locais do Município - Aceitação da Lista de
Erros e Omissões Apresentada:
Deliberado ratificar o ato administrativo praticado pelo signatário referente à aceitação
das omissões, dos pontos um, três e quatro
e à não-aceitação dos erros e omissões dos
pontos dois, cinco, sete, oito, nove, dez, onze
e doze, referente à lista de erros e omissões
apresentada, nos termos da informação número trezentos e noventa e um, de dois mil e
dezasseis, da DCP.
Proposta N.º 596/16 - DGUAAE - Proc. 150/06
- Conclusão das Obras de Urbanização com
Alteração ao Alvará de Loteamento N.º 1/09,
Alto da Montanha, Carnaxide:
Deliberado aprovar a alteração à operação
de loteamento, na parte correspondente aos
arranjos exteriores das zonas B e C, que a Câmara executará quando se considerar oportuno, devendo o requerente liquidar desde já os
custos associados a esta obra no valo de um
milhão e duzentos mil euros.
Proposta N.º 597/16 - DGF - 8.ª Alteração às
Grandes Opções do Plano e 8.ª Alteração ao
Orçamento:
Deliberado aprovar a oitava alteração às
Grandes Opções do Plano e oitava alteração
Orçamental da Despesa no valor de dois milhões cento e quarenta e seis mil cento e trinta euros e setenta e oito cêntimos.
Proposta N.º 598/16 - DACO - Restrição do Período de Funcionamento do Estabelecimento Denominado por “Zombie Bar & Lounge
Café”, situado na Rua Irene Lisboa, N.ºs 2 A,
B e C, em Linda-a-Velha:
Deliberado aprovar a restrição do período de
funcionamento do estabelecimento Zombie
Bar & Lounge Café, situado na Rua Irene Lisboa, números dois-A, B e C, em Linda-a-Velha,
das oito horas às zero horas, a fim de serem
repostas a segurança e a qualidade de vida
dos cidadãos.
Proposta N.º 599/16 - SIMAS - Ratificação da
Ordem de não Execução de Trabalhos Previstos no Contrato Relativo à Empreitada Destinada à Substituição das Redes de Abastecimento de Água da ZMC Reboleira Norte,
Amadora:
Deliberado ratificar a deliberação do Conselho de Administração da reunião datada de
quatro de julho de dois mil e dezasseis, na
qual aprovou a ordem de não execução de
trabalhos, no valor de vinte e nove mil cento e cinquenta e sete euros e sessenta e um
cêntimos, proferida pelo Conselho de Administração dos SIMAS, no âmbito do contrato
de empreitada destinada à substituição das
redes de abastecimento de água na ZMC Reboleira Norte, na Amadora e a redução do valor das garantias prestadas pelo empreiteiro
e a redução do cabimento e do compromisso
financeiro, os quais deverão corresponder ao
montante já pago de cento e dez mil setecentos e setenta e três cêntimos e trinta e nove
cêntimos.
Proposta N.º 600/16 - SIMAS - Abertura de
Procedimento de Concurso Público para a
Empreitada de Obras Públicas Destinada à
Remodelação/Instalação do Coletor Unitário
na Rua da Paiã e Rua Dr. Abel Varzim, Freguesia da Encosta do Sol, Concelho da Amadora:
Deliberado ratificar a deliberação do Conselho de Administração da reunião datada de
dezoito de julho de dois mil e dezasseis, na
qual aprovou a abertura do procedimento por
concurso público da empreitada de obras públicas destinada à remodelação/instalação do
coletor unitário na Rua da Paiã e Rua Doutor
Abel Varzim, Freguesia da Encosta do Sol,
Concelho da Amadora pelo preço base de duzentos e trinta e cinco mil e cem euros.

Proposta N.º 601/16 - SIMAS - Abertura do
Procedimento Pré-Contratual por Concurso
Público e Aprovação do Coordenador de Segurança em Fase de Projeto da Empreitada
Destinada à Remodelação/Ampliação de Redes Domésticas em Vários Locais do Município de Oeiras:
Deliberado ratificar a deliberação do Conselho de Administração da reunião datada de
dezoito de julho de dois mil e dezasseis, na
qual aprovou a abertura do procedimento por
concurso público, para a empreitada destinada à remodelação/ampliação de redes domésticas em vários locais do Município de Oeiras,
pelo preço base de quatrocentos e sessenta e
cinco mil euros, acrescido de IVA, a suportar
pelos SIMAS, para um prazo de execução de
doze meses, bem como a nomeação do júri e
respetiva delegação de competências e aprovação das peças do procedimento e o Coordenador de Segurança em fase de projeto,
engenheira Ana Paula Saramago.
Proposta N.º 602/16 - DGO - Alteração da Tabela de Taxas e Outras Receitas e Respetivas
Fórmulas de Cálculo, Anexas ao Regulamento de Permissões Administrativas, Taxas e Outras Receitas do Município de Oeiras - Aditamento à Proposta de Deliberação N.º 393/16,
de 18 de Maio:
Deliberado aprovar, em aditamento à proposta de deliberação número trezentos e noventa
e três, de dois mil e dezasseis, a submissão
da proposta de alteração da Tabela de Taxas e
Outras Receitas e respetivas fórmulas de cálculo, anexas ao RPATOR à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta N.º 603/16 - 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 3.º Bimestre de
2016 - Despesas Correntes:
Deliberado aprovar a transferência de quinze
mil e três euros e quarenta e sete cêntimos catorze mil cento e cinquenta e três euros e
vinte e três cêntimos, em despesas correntes,
acrescidos do valor para fazer face aos custos
administrativos, oitocentos e cinquenta euros
e vinte e quatro cêntimos, correspondente
ao somatório das verbas para a remuneração
das ações concretizadas durante o terceiro
bimestre de dois mil e dezasseis, no âmbito do Acordo de Execução de Delegação de
Competências número cento e quatro, de dois
mil e quinze, assinado entre a CMO e aquela
Autarquia.
Proposta N.º 604/16 - GAF - Transferência de
Verba Relativa ao Acordo de Execução N.º
98/15 - Junta de Freguesia da União das Freguesias de Oeiras, São Julião da Barra, Paço
de Arcos e Caxias - Relatório do 3.º Bimestre
de 2016 - Despesas Correntes e de Capital:
Deliberado aprovar a transferência de cinco
mil setecentos e cinquenta e dois euros e noventa e nove cêntimos (três mil oitocentos e
sessenta euros e vinte e nove cêntimos, em
despesas correntes - mil setenta e seis euros
e vinte e cinco cêntimos, em despesa de capital e oitocentos e dezasseis euros e quarenta
e cinco cêntimos, em custos administrativos)
para a Junta da União das Freguesias de Oeiras, São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, correspondente ao somatório das verbas
para a remuneração das ações concretizadas
durante o terceiro bimestre de dois mil e dezasseis, no âmbito do Acordo de Execução de
Delegação de Competências número noventa
e oito, de dois mil e quinze, assinado entre a
CMO e aquela Autarquia.
Proposta N.º 605/16 - GAF - Transferência de
Verba Relativa ao Acordo de Execução N.º
102/15 - Junta de Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas - Relatório do
3.º Bimestre 2016 - Despesas Correntes:
Deliberado aprovar a transferência de mil
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e sessenta e um euros e setenta e sete euros (novecentos e cinco euros e cinquenta e
três cêntimos, em despesas correntes, mais
cento e cinquenta e seis euros e vinte e sete
cêntimos, em custos administrativos) para a
Junta da União das Freguesias de Carnaxide
e Queijas, correspondente ao somatório das
verbas para a remuneração das ações concretizadas durante o terceiro bimestre de dois
mil e dezasseis, no âmbito do Acordo de Execução de Delegação de Competências número cento e dois, de dois mil e quinze, assinado
entre a CMO e aquela Autarquia.
Proposta N.º 606/16 - GAF - Transferência de
Verba Relativa ao Acordo de Execução N.º
100/15 - Junta de Freguesia de Barcarena Relatório do 3.º Bimestre 2016 - Despesas
Correntes:
Deliberado aprovar a transferência de trezentos e setenta euros e oitenta e um cêntimos,
correspondente ao pagamento da importância ainda em falta resultante da diferença
entre, o somatório das despesas efetuadas no
terceiro bimestre em despesas no valor global de mil novecentos e oitenta e sete euros
e um cêntimo, despesas correntes, na qual se
encontra incluída a importância de noventa
e quatro euros e sessenta e dois cêntimos, de
despesas administrativas, a deduzir as importâncias já pagas e transferidas para a Junta
de Freguesia referente aos vencimentos dos
trabalhadores no valor de mil seiscentos e
dezasseis euros e vinte cêntimos, e em resultado da remuneração das ações concretizadas
no decorrer do terceiro bimestre no âmbito
do Acordo de Execução número cem, de dois
mil e quinze, outorgado entre o Município e a
supra referida Autarquia.
Proposta N.º 607/16 - GAF - Alteração aos
Contratos Interadministrativos e Acordos de
Execução Celebrados com a União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha, Cruz-Quebrada/
Dafundo e Freguesia de Porto Salvo, do Concelho de Oeiras:
Deliberado aprovar as alterações aos mapas
financeiros anexos a cada um dos Contratos
Interadministrativos e Acordos de Execução
celebrados com as Freguesias e Uniões de
Freguesias do Concelho de Oeiras.
Proposta N.º 608/16 - DD - Atribuição de
Comparticipações Financeiras de Obras e
Manutenção/Aquisição de Equipamentos no
Âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo de Oeiras - 2016:
Deliberado aprovar a atribuição das seguintes comparticipações financeiras, às coletividades do Concelho, que irão desenvolver as
obras e aquisição/manutenção de equipamentos descritos no quadro infra, num montante
global de cento e oitenta mil euros:
Associação Desportiva de Oeiras - Obras Montagem de chuveiros nos balneários do pavilhão desportivo - quatro mil euros - noventa
e três por cento;
Associação Desportiva de Oeiras - Obras - Beneficiação de cinco balneários do pavilhão
desportivo - quatro mil euros - oitenta e dois
por cento;
Sport Algés e Dafundo- Aquisição/manutenção de equipamentos - Reparação ou aquisição do sistema de tratamento de água da piscina - seis mil euros - oitenta e nove por cento;
Sport Algés e Dafundo - Aquisição/manutenção de equipamentos - Reparação do sistema
de ventilação da piscina - nove mil euros - noventa e nove por cento;
Grupo Desportivo e Recreativo “A Joanita” Obras - Adaptação de “WC” para deficientes
- mil e oitocentos euros - noventa e quatro por
cento;
Sociedade Instrução Musical Escolar Cruz-Quebradense - Obras - Reparações estruturais do edifício sede/pavilhão - vinte mil euros - sessenta e três por cento;
Clube do Mar Costa do Sol - Obras - Aplicação

de portão para armazenamento de embarcações na sede do clube - dois mil euros - noventa e nove por cento;
Linda-a-Pastora Sporting Clube - Aquisição/
manutenção de equipamentos - Reparação
de viatura - oitocentos euros - noventa e seis
por cento;
Grupo Desportivo Unidos Caxienses - Obras Reparação da cobertura do ginásio - três mil
e duzentos euros - noventa e nove por cento;
Clube Recreativo Leões de Porto Salvo Obras - Obras de reparação e manutenção no
Complexo Desportivo - dezanove mil euros oitenta e cinco por cento;
Associação Desportiva NúcleOeiras-ADNO
- Aquisição/manutenção de viaturas - Aquisição de viatura de nove lugares - vinte e quatro mil e quinhentos euros - cem por cento;
Clube de Voleibol de Oeiras - Aquisição/manutenção de viaturas - Aquisição de viatura
de nove lugares - vinte e quatro mil e quinhentos euros - oitenta e um por cento;
Clube Desportivo de Paço de Arcos - Obras
- Substituição do piso do ginásio principal três mil e duzentos euros - noventa por cento;
Clube Carnaxide Cultura e Desporto - Obras Impermeabilização da cobertura; construção
de arrecadação; remodelação dos espaços
desportivos; Requalificação da área de restauração; aquisição de palco - trinta e cinco
mil euros - quarenta por cento;
Sociedade de Educação e Recreio "Os Unidos
de Leceia" - Obras - Reparação de pavimento
e paredes do ginásio - dezoito mil euros - oitenta e oito por cento;
Clube de Kung Fu Hong Long - Aquisição/
manutenção de equipamentos - Aquisição de
colchões de queda e de piso para treino - três
mil euros - setenta e nove por cento;
Associação Desportiva de Carnaxide e Miraflores - Obras - Reparação do piso do ginásio
- dois mil euros - oitenta e sete por cento.
Proposta N.º 609/16 - DRH - Preenchimento
de 2 Postos de Trabalho de Assistente Operacional na Área de Ação Educativa, com Recurso às Reservas de Recrutamento do Município Previamente Constituídas - Relação
Jurídica de Emprego na Modalidade de Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado:
Deliberado aprovar o recurso às reservas de
recrutamento de Assistente Operacional na
área de Ação Educativa do Município de Oeiras, para preenchimento de dois postos de trabalho, com vista à constituição de relação jurídica de emprego por tempo indeterminado.
O nível remuneratório para Assistente Operacional correspondente ao valor da posição remuneratória auferida presentemente, no caso
de candidato detentor de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado
previamente constituída, e a primeira posição remuneratória - primeiro nível remuneratório equivalente a quinhentos e trinta euros,
montante que corresponde à Retribuição Mínima Mensal Garantida, nos restantes casos.
Proposta N.º 612/16 - DPMPC - Aprovação de
Minuta de Adenda ao Protocolo e Atribuição
de Comparticipação Financeira para Criação
e Manutenção de Grupos de Primeiro Socorro
(Gps): Deliberado aprovar a minuta de adenda ao protocolo a celebrar entre Município
de Oeiras e as Associações Humanitárias de
Bombeiros Voluntários no Município para
criar e manter um Grupo de Primeiro Socorro
(GPS) por cada um dos Corpos de Bombeiros
das Associações Humanitárias de Bombeiros
Voluntários do Município de Oeiras;
Que cada GPS passe a ser constituído por um
mínimo de três elementos.
Que o Protocolo produza efeitos a partir de
um de janeiro de dois mil e dezasseis;
Atribuição de acréscimo de comparticipação
financeira anual no valor de onze mil trezentos e setenta e cinco euros e vinte e oito
cêntimos, prevendo-se uma dotação financeira plurianual, para vinte e quatro meses, no
valor global de vinte e dois mil setecentos e
cinquenta euros e cinquenta e seis cêntimos,
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com o objetivo de acrescentar a cada Corpo
de Bombeiros existente no Município de Oeiras, para o Grupo de Primeiro Socorro um elemento, passando de dois para três bombeiros,
conforme previsto na cláusula segunda, da
minuta de adenda ao protocolo para criação
e manutenção de GPS.
Proposta N.º 613/16 - DCDS - Atribuição de
Comparticipação Financeira à “AERLIS - Associação Empresarial da Região de Lisboa”
para Apoio à Constituição do Gabinete de
Apoio ao Empreendedor:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, no montante de dez
mil quatrocentos e noventa e sete euros e
cinquenta cêntimos, à “AERLIS - Associação Empresarial da Região de Lisboa”, para
apoio à constituição do Gabinete de Apoio ao
Empreendedor.
Proposta N.º 614/16 - DD - Atribuição de Comparticipação Financeira para Prémios Finais
do 34.º Troféu CMO - Corrida das Localidades:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira global de oito mil e
quinhentos euros, para prémios finais do
trigésimo quarto Troféu CMO, Corrida das
Localidades, subdivididos pelas seguintes
entidades:
Mil e oitocentos euros, à Associação Desportiva NucleOeiras - ADNO;
Mil e quatrocentos euros, ao Linda-a-Pastora
Sporting Clube;
Mil e cem euros, ao Grupo Recreativo, Cultural e Desportivo de Leião;
Novecentos euros, ao Clube Recreativo e Desportivo “Os Fixes”;
Oitocentos euros, ao Grupo Recreativo e Desportivo da Ribeira da Lage;
Setecentos euros, ao Valejas Atlético Clube;
Seiscentos euros, ao Clube Desportivo Juventude União de Vila Fria;
Quinhentos euros, ao Sport Ponto Come;
Quatrocentos euros, à Sociedade de Educação e Recreio “Os Unidos de Leceia”;
Trezentos euros, à Associação de Para-quedistas Tejo-Norte.
Proposta N.º 615/16 - DASSJ - Atribuição de
Comparticipação Financeira à “Associação
Juvenil Proatlântico” para Fazer Face aos
Custos Inerentes ao Intercâmbio de Jovens
Bilateral no Âmbito aa Comemoração aos 20
Anos aa Geminação entre os Municípios de
Oeiras e Saint Étienne:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira à “Associação Juvenil
ProAtlântico”, no valor de cinco mil euros,
destinados a apoiar a viabilização das atividades a desenvolver no âmbito da geminação
Oeiras - Saint Étienne.
Proposta N.º 616/16 - GCAJ - Celebração de
Contrato “In House” entre o Município de
Oeiras e a “Oeiras Viva” para Aquisição de
Serviços de Logística e Apoio à Realização de
Atividades e Eventos Culturais, Recreativos e
Desportivos para o Ano de 2016:
Deliberado aprovar a adjudicação à “Oeiras
Viva” de serviços nos domínios de logística
e apoio à realização de atividades e eventos
culturais, recreativos e desportivos, a executar no decorrer do ano de dois mil e dezasseis,
no valor de cento e noventa e um mil euros,
com IVA incluído.
Proposta N.º 617/16 - DGP - Cedência do Imóvel Denominado “Casa Do Mar”, sito na Cruz-Quebrada/Dafundo à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Dafundo:
Deliberado aprovar a celebração de Contrato
de Comodato com a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários do Dafundo para
a cedência do imóvel denominado “Casa do
Mar”, sito na Avenida Ivens, número quarenta e dois, na Cruz-Quebrada/Dafundo.
Proposta N.º 618/16 - DCT - Atribuição de Bolsas de Estudo a Jovens Músicos das Bandas
Filarmónicas do Concelho para a Escola de

Música Nossa Senhora do Cabo - “Centro Cultural Paroquial Nª. Srª. do Cabo, Associação”
- para o Ano Letivo 2016/2017:
Deliberado aprovar a continuidade da atribuição de bolsas de estudo aos sete alunos
que se mantêm matriculados, no valor de
quinze mil cento e dez euros.
A atribuição de três novas bolsas aos candidatos que obtiveram os três primeiros lugares
nas notas obtidas nas provas de avaliação efetuadas pela Escola de Música Nossa Senhora
do Cabo, para preenchimento de vagas deixadas pelos bolseiros cessantes, atendendo
à finalidade deste programa, perfazendo um
total de dez bolsas:
Primeiro - Marta Alexandra Brito Pereira;
Segundo - Vitória Alexandrino
Terceiro - Diogo Ribeiro Ferreira Galvão Sargento.
O valor de seis mil duzentos e setenta euros
igual a duzentos e nove euros de mensalidade
vezes dez meses (de setembro a junho) vezes
três alunos, para as três novas bolsas.
O valor total de vinte e um mil trezentos e
oitenta euros, igual a quinze mil cento e dez
euros mais seis mil duzentos e setenta euros,
destinado ao total de dez bolsas do ano letivo
de dois mil e dezasseis/dois mil e dezassete.
O pagamento em setembro de dois mil e dezasseis da verba de referente a quatro meses
do primeiro período escolar - setembro, outubro, novembro e dezembro.
O pagamento em janeiro de dois mil e dezassete da verba referente a três meses do
segundo período escolar - janeiro, fevereiro
e março.
O pagamento em abril de dois mil e dezassete
da verba referente a três meses do terceiro
período escolar - abril, maio e junho.
Proposta N.º 619/16 - DCT - Atribuição de
Apoio Financeiro a Associações Culturais
para Aquisição de Instrumentos, Trajes, Fardamentos e Equipamentos, Essenciais à Sua
Atividade:
Deliberado aprovar a atribuição do apoio financeiro no valor de vinte cinco mil setenta
e três euros e cinquenta e sete cêntimos, às
seguintes Associações:
Associação Cultural de Tercena - dois trajes
de campo homem, três trajes de trabalho senhora - mil duzentos e trinta e dois euros e
cinquenta cêntimos;
Associação Cultural e Recreativa da Ribeira
da Lage - oito camisas de senhora, seis calças
- novecentos e setenta euros;
Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Oeiras - um clarinete, um saxofone
- mil quatrocentos e sessenta e seis euros;
Grupo Coral Instrumental Norte-Sul - uma
viola baixo, uma guitarra - oitocentos e sessenta e quatro euros;
Grupo de Folclore das Terras da Nóbrega uma concertina - dois mil euros;
Ideias do Século Associação - doze cavaquinhos - setecentos e setenta e oito euros e oitenta cêntimos;
Liga dos Amigos de Castelo Novo - um clarinete - setecentos e vinte e oito euros;
Rancho Folclórico Infantil e Juvenil da Pedreira Italiana - um acordéon - cinco mil cento
e sessenta e seis euros;
Rancho Folclórico Os Minhotos da Ribeira da
Laje - uma concertina - dois mil e cem euros;
Sociedade de Instrução Musical de Porto Salvo - um tímpano vinte e três - mil setecentos
e quarenta euros;
Sociedade de Instrução Musical e Escolar
Cruz-Quebradense - um bombardino - dois mil
e duzentos euros;
Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide - uma marimba - dois mil trezentos e
onze euros;
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Progresso Barcarenense - dois amplificadores e duas colunas - dois mil novecentos e dezanove euros e vinte e sete cêntimos;
Grupo Cultural de Vila Fria - duas colunas de
som - quinhentos e noventa e oito euros.

Proposta N.º 620/16 - DCT - Atribuição de
Apoio Financeiro e Reconhecimento da Isenção do Pagamento Devido pela Utilização do
Auditório Municipal César Batalha à “Espaço e
Memória - Associação Cultural de Oeiras” para
o Desenvolvimento de Atividade Cultural:
Deliberado aprovar o apoio financeiro no valor de dez mil euros, à “Espaço e Memória Associação Cultural de Oeiras” para o desenvolvimento de atividade cultural.
Cedência e respetiva concessão de isenção do
pagamento no valor de novecentos e sessenta e um euros e sessenta e um cêntimos, pela
utilização do Auditório César Batalha, nos
termos do disposto no artigo trigésimo nono,
do RPATORMO.
Cedência do Foyer do Auditório Eunice
Munõz.
Proposta N.º 621/16 - DASSJ - Acolhimento e
Integração de Refugiados em Oeiras:
Deliberado aprovar a seguinte calendarização, inerente à atribuição da comparticipação financeira ao Conselho Português para
os Refugiados, no valor de vinte e dois mil e
quinhentos euros:
Ano dois mil e dezasseis - oito mil setecentos
e cinquenta euros;
Ano dois mil e dezassete - treze mil setecentos e cinquenta euros.
Proposta N.º 622/16 - DCT - Atribuição de
Apoio Financeiro à “Associação de Moradores
de Nova Oeiras” para Edição do Livro “Nova
Oeiras - Memórias do Bairro”:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira no valor de oito mil euros,
à “Associação de Moradores de Nova Oeiras”,
para edição do Livro “Nova Oeiras - Memórias do Bairro.
Proposta N.º 623/16 - DCT - Ciclo Vozes do
Fado 2016 - Fixação do Preço dos Bilhetes e
Definição da Entidade para quem Reverte a
Receita Produzida com a Sua Venda:
Deliberado fixar o preço dos bilhetes para o
Ciclo Vozes do Fado dois mil e dezasseis, nos
seguintes termos:
Bilhete individual (plateia e balcão): sete euros e cinquenta cêntimos - Concertos de Cuca
Roseta e de Jorge Fernando;
Bilhete individual (plateia e balcão): seis euros - Concertos de Pedro Moutinho e de Joana
Amendoeira;
Bilhete individual (plateia e balcão): cinco
euros - Concertos de Carla Pires e de Sara
Correia.
Que a venda dos ingressos para o concerto
decorra na totalidade dos postos municipais
de bilhética: Loja do Palácio Marquês de
Pombal, Auditório Municipal Eunice Muñoz,
Auditório Municipal Ruy de Carvalho, CAMB
- Centro de Arte Manuel de Brito, CCPE Centro Cultural Palácio do Egipto e Museu da
Pólvora Negra, bem como em todos os postos
de venda da rede “Ticketline”.
Proposta N.º 624/16 - DCT - Venda ao Público
de 4 Ferramentas Pedagógicas - Fábrica da
Pólvora de Barcarena:
Deliberado aprovar a venda ao público de
quatro edições (livro mais caixa de lápis),
pelo preço unitário fixo de um euro e cinquenta cêntimos.
Proposta N.º 625/16 - DASSJ - Atribuição de
Comparticipação Financeira à “Associação
Cultural e Juvenil Batoto Yetu Portugal”:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira à Batoto Yetu Portugal no
valor de seis mil euros, para apoio ao desenvolvimento das suas atividades.
Proposta N.º 626/16 - DASSJ - Atribuição de
Comparticipação Financeira ao Instituto para a
Prevenção e Tratamento da Dependência Química e Comportamentos Compulsivos (IDEQ):
Deliberado aprovar, atendendo ao definido
no protocolo de colaboração estabelecido
entre o Município e o IDEQ, a atribuição de

comparticipação financeira no valor de dezasseis mil euros, para apoio às atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto APOIAR.
Proposta N.º 627/16 - DASSJ - Acolhimento e
Integração de Refugiados em Oeiras - Celebração de Protocolo com o Comité Olímpico
de Portugal:
Deliberado aprovar o estabelecimento de parceria com o Comité Olímpico de Portugal, mediante a aprovação da minuta de protocolo.
Proposta N.º 628/16 - GCAJ - Regulamento de
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos e de
Limpeza e Higiene Urbana do Município de
Oeiras:
Deliberado aprovar o projeto de Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos
de Limpeza e Higiene Urbana do Município
de Oeiras, respetivos anexos e modelo económico e financeiro que o sustenta, plasmado
no Relatório de Fundamentação Económica
e Financeira do Tarifário Aplicável, e a subsequente promoção da consulta pública do presente projeto regulamentar, acompanhado da
respetiva Nota Justificativa, por um período
de trinta dias úteis contados da data da sua
publicação no sítio institucional do Município de Oeiras, no Boletim Municipal e nos
locais de estilo.
Proposta N.º 629/16 - DHU - Plano de Ação
Persu 2020 do Município de Oeiras:
Deliberado aprovar o Programa de Ação PERSU, já submetido a apreciação da Agência
Portuguesa de Ambiente, tendo obtido parecer e a submissão à Assembleia Municipal.
Proposta N.º 630/16 - DPM - Pedido de Alteração ao Alvará de Loteamento N.º 1/10, sito
na Alameda do Alto da Barra, Designado de
“Terreno da Torre - Condomínio da Barra”,
em Oeiras, Solicitado por “Herança de Francisco Lopes Neno”:
Deliberado aprovar a aceitação da retificação
ao Alvará de Loteamento um, de dois mil e
dez, sito na Alameda do Alto da Barra, designado de “Terreno da Torre - Condomínio da
Barra”, Oeiras, solicitado por “Herança de
Francisco Lopes Neno”.
Proposta N.º 631/16 - GC - Preço de Venda ao
Público de “Merchandising”:
Deliberado aprovar o preço unitário para venda ao público de duzentos e cinquenta conjuntos de bases de copos, no valor de sete euros e cinquenta cêntimos, já com IVA incluído
e o preçário uma vez que se retiraram artigos
que se encontram esgotados.
Proposta N.º 632/16 - DASSJ - Atribuição de
Comparticipação Financeira à Fundação
Marquês de Pombal para Apoio ao Funcionamento da Ludoteca:
Deliberado autorizar, o reembolso, a favor da
Fundação Marquês de Pombal, da quantia de
oitenta mil trezentos e sessenta e um euros e
sessenta e nove cêntimos, a ocorrer em duas
tranches, no valor unitário de quarenta mil cento e oitenta euros e oitenta e cinco cêntimos, a
realizar em agosto e em novembro de dois mil
e dezasseis, destinada a suportar os custos de
gestão e manutenção da Ludoteca, tendo por
base o balancete de dois mil e quinze.
Proposta N.º 633/16 - DGP - Arrendamento
para Fins Não Habitacionais, de um Estabelecimento Comercial sito no Largo 7 de Junho,
N.º 28 A, em Oeiras, a Maria da Conceição de
Jesus Carvalho Gomes:
Deliberado aprovar o arrendamento para fins
não habitacionais, de um estabelecimento comercial sito no Largo Sete de Junho, número
vinte e oito A, em Oeiras, a Maria da Conceição de Jesus Carvalho Gomes para instalação
e funcionamento de uma padaria denominada “Spica - Pão do Mundo”.
Proposta N.º 635/16 - DGPH - Obras de Alteração e Ampliação do Espaço da Creche e

Agosto . Setembro . Outubro 2016 -

9

SUPLEMENTO

DELIBERAÇÕES E REGULAMENTOS

Jardim de Infância Nª. Srª. do Acolhimento,
no B.º Dr. Francisco Sá Carneiro, Gerida pela
Obra Social Madre Maria Clara:
Deliberado aprovar a minuta do protocolo,
que possibilitará considerar setenta e nove
mil trezentos e trinta e nove euros e vinte e
quatro cêntimos, como verba total da comparticipação financeira a conceder pelo Município de Oeiras com vista ao financiamento
das obras de ampliação e alteração da creche
e jardim de infância Nossa Senhora do Acolhimento, no Bairro Doutor Francisco Sá Carneiro, gerida pela Obra Social Madre Maria
Clara.
Proposta N.º 636/16 - DPMPC - Abertura de
Procedimento de Seleção para a Atribuição
de Licença de Exercício da Atividade de
Guarda-Noturno:
Deliberado aprovar a abertura de cinco procedimentos de seleção, sendo um por cada
Junta de Freguesia, para o recrutamento de
onze guardas-noturnos, a fim de preencher as
onze áreas disponíveis no Concelho de Oeiras
e das que venham a vagar no período de dois
anos após o término do procedimento.
Proposta N.º 637/16 - GP - Delegação de Competências de Dinamização do Palácio Flor da
Murta, sito na Terrugem, Caxias, pela “Oeiras
Viva, Gestão de Equipamentos Culturais e
Desportivos, E.M.”:
Deliberado aprovar transferir para a “Oeiras
Viva, Gestão de Equipamentos Culturais e
Desportivos, E.M.”, competências de dinamização do Palácio Flor da Murta, sito na Terrugem, Caxias.
Proposta N.º 638/16 - GP - Inclusão da Rua
Monsenhor Manuel Teixeira na ZEDL de Miraflores - “Parques Tejo - Parqueamentos de
Oeiras, E.M., S.A.”:
Deliberado aprovar a anexação da Rua Manuel Teixeira, em Miraflores e respetivos lugares estimados de estacionamento, à Zona
de Estacionamento de Duração Limitada de
Miraflores e a aplicação do tarifário já existente na ZEDL em causa.
A delegação, na “Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E.M., Sociedade Anónima”, do
exercício de poderes e faculdades compreendidos nas competências na lei e a submissão
da proposta a consulta pública publicando-se,
para esse efeito, no Boletim Municipal e na
Internet.
Proposta N.º 639/16 - GP - Inclusão da Rua
Francisco Marcelo Curto na ZEDL de Algés
- “Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras,
E.M., S.A.”:
Deliberado aprovar a anexação da Rua Francisco Marcelo Curto, em Algés e respetivos lugares
estimados de estacionamento, à Zona de Estacionamento de Duração Limitada de Algés.
A aplicação do tarifário já existente na ZEDL
em causa (taxa verde e taxa semanal) e os respetivos preços.
A delegação, na “Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E.M., Sociedade Anónima”, do
exercício de poderes e faculdades compreendidos nas competências previstas na lei e a
submissão da proposta a consulta pública,
publicando-se, para esse efeito, no Boletim
Municipal e na Internet.
Proposta N.º 640/16 - GP - Alteração do Horário do Regime de Rotatividade do Parque
de Estacionamento do Centro Cívico de Carnaxide e Respetivo Preçário e Consequentes
Alterações ao Regulamento - “Parques Tejo Parqueamentos de Oeiras, E.M., S.A.”:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta N.º 641/16 - GP – Atribuição de Comparticipação Financeira à Associação dos
Amigos de Santa Cruz para a Realização das
Festas de “Nhu Santiago”:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de quinhen-

tos euros, a favor da Associação dos Amigos
de Santa Cruz, para apoio à realização das
Festividades “Nhu Santiagu”.
Proposta N.º 642/16 - GP - Atribuição de Comparticipação Financeira á “Pombal XXI - Associação de Moradores dos Bairros do Pombal
e Bento Jesus Caraça” para Apoio à Atividade
“Colónia de Férias 2016”:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira de mil e quinhentos
euros, a favor da Associação de Moradores
dos Bairros do Pombal e Bento de Jesus Caraça - Pombal Vinte e Um, para apoio à realização da atividade “Colónia de Férias dois
mil e dezasseis”, devendo o pagamento deste
montante ocorrer no início do mês de agosto.
Proposta N.º 643/16 - DCP - P.º 721/DCP/16
- Concurso Público com Publicidade Internacional para a Aquisição de Serviços de Comunicações de Voz para os Vários Locais do
Município - Prorrogação do Prazo Fixado para
a Apresentação das Propostas - Ratificação
do Ato do Sr. Presidente:
Deliberado ratificar o ato administrativo praticado pelo signatário referente à prorrogação do prazo fixado para a apresentação das
propostas, nos termos da informação número
quatrocentos e dezanove, de dois mil e dezasseis, da Divisão de Contratação Pública.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 14 DE SETEMBRO DE 2016
ATA NÚMERO DEZASSETE /DOIS MIL E DEZASSEIS
RESUMO
Proposta n.º 332/16 - DGPH - Regulamento
da Habitação em Regime de Arrendamento
Apoiado do Município de Oeiras:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 539/16 - DGPH - Resolução do
contrato de comodato, por incumprimento,
relativo ao espaço sito na Rua Instituto Conde de Agrolongo, n.º 41 B, B.º Alto da Loba,
celebrado com o Sindicato Nacional dos Assistentes Sociais:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 640/16 - GP - Alteração do horário do regime de rotatividade do parque de
estacionamento do Centro Cívico de Carnaxide e respetivo preçário e consequentes alterações ao regulamento - “Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E.M., S.A.”:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 644/16 - DGPH - Decisão final do
procedimento administrativo de despejo da arrendatária Ana Margarida Teresa Jesus Lages,
relativo ao fogo sito na Av. Diogo Lopes Sequeira, n.º 87-C, B.º dos Navegadores, em Porto Salvo:
Deliberado aprovar a decisão final do procedimento administrativo de despejo da arrendatária Ana Margarida Teresa Jesus Lagos,
relativo ao fogo sito na Avenida Diogo Lopes
Sequeira, número oitenta e sete – C, Bairro
dos Navegadores, em Porto Salvo.
Proposta n.º 645/16 - GP - Atribuição de comparticipação financeira à Fábrica da Igreja
do Senhor Jesus dos Navegantes:
Deliberado atribuir uma comparticipação financeira no valor de quinhentos euros, a favor
da Fábrica da Igreja do Senhor Jesus dos Navegantes, para apoio à compra dos ingredientes
necessários à confeção dos pratos da gastronomia tradicional cabo-verdiana preparados no
âmbito das Festas de Nossa Senhora da Graça.
Proposta n.º 646/16 - GPDEIG - Adesão à estratégia de inovação e boa governação ao nível local:
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Deliberado aprovar a adesão da Autarquia de
Oeiras aos Princípios da Estratégia de Inovação e Boa Governação ao Nível Local, bem
como, a sua submissão à Assembleia Municipal de Oeiras também para aprovação.
Proposta n.º 647/16 - DGO - P.º 1012/DCP/15
- Ratificação do despacho do Sr. Presidente
referente à aprovação da minuta do contrato
- lote 1, do concurso público com publicidade
internacional para aquisição de fardamento,
por divisão em lotes, em regime de fornecimento contínuo, para o Município de Oeiras:
Deliberado ratificar o despacho praticado
pelo Senhor Presidente de aprovação da minuta de contrato, referente ao lote um, do
concurso público com publicidade internacional para aquisição de fardamento, por divisão
em lotes, em regime de fornecimento contínuo, para o Município de Oeiras.
Proposta n.º 648/16 - DVM - P.º 36/DCP/16 - Ratificação do despacho do Sr. Presidente relativo
ao convite a mais do que uma entidade para
fornecimento de combustíveis rodoviários, por
divisão em lotes, na modalidade de fornecimento contínuo, ao abrigo do Acordo-Quadro da ESPAP, I.P. - Aprovação da minuta do contrato:
Deliberado ratificar o despacho praticado
pelo Senhor Presidente de aprovação da minuta de contrato, relativo ao procedimento
para fornecimento de combustíveis rodoviários, por divisão em lotes, na modalidade de
fornecimento contínuo, ao abrigo do Acordo-Quadro da ESPAP, I.P..
Proposta n.º 649/16 - DGO - P.º 810/DCP/16 Ratificação do despacho do Sr. Presidente de
autorização de despesa, decisão de contratar
e aprovação das peças do procedimento do
concurso público com publicidade internacional para aquisição de serviços de restauração
para o refeitório e bares municipais, serviço
de ceias e serviços especiais, na modalidade
de fornecimento contínuo:
Deliberado ratificar o despacho administrativo praticado pelo Senhor Presidente
referente à autorização da despesa, decisão
de contratar e aprovação das peças do procedimento, relativo ao concurso público com
publicidade internacional para aquisição de
serviços de restauração para o refeitório e
bares municipais, serviço de ceias e serviços
especiais, na modalidade de fornecimento
contínuo.
Proposta n.º 650/16 - DPE - Concurso público
para a empreitada “12/DPE/15 - Requalificação e prolongamento da Rua das Furnas”, na
Augi da Laje:
Deliberado aprovar a adjudicação da empreitada de obra pública “doze, de dois mil
e quinze, Divisão de Projetos Especiais - “Requalificação e Prolongamento da Rua das
Furnas”, na Augi da Laje, bem como, o seu
envio à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 651/16 - DVM - P.º 434/DCP/15 Ratificação do despacho do Sr. Vice-Presidente (em substituição do Sr. Presidente) de aprovação da modificação objetiva do contrato
relativo ao concurso público com publicidade
internacional para a locação, por divisão em
lotes, de 116 viaturas ligeiras de passageiros
e mercadorias, em regime de AOV:
Deliberado ratificar o despacho praticado
pelo Senhor Vice-Presidente referente à modificação objetiva do contrato, relativo ao
concurso público com publicidade internacional para a locação, por divisão em lotes, de
cento e dezasseis viaturas ligeiras de passageiros e mercadorias, em regime de AOV.
Proposta n.º 652/16 - DGP - P.º 1127/DCP/15
- Ratificação do despacho do Sr. Vice-Presidente (em substituição do Sr. Presidente) referente à aprovação da modificação objetiva
do contrato e respetiva minuta de adenda lote 2 - do concurso público com publicidade

internacional para a aquisição de serviços de
seguros de ramos diversos, por divisão em lotes, para o Município de Oeiras:
Deliberado ratificar o despacho praticado
pelo Senhor Vice-Presidente referente à aprovação da modificação objetiva do contrato e
respetiva minuta de adenda, relativo ao concurso público com publicidade internacional
para a aquisição de serviços de seguros de
ramos diversos, por divisão em lotes, para o
Município de Oeiras.
Proposta n.º 653/16 - GP - Atribuição de comparticipação financeira ao Instituto Calouste
Gulbenkian de Ciência para a realização da
8ª edição do “Dia Aberto”:
Deliberado atribuir uma comparticipação
financeira de mil quatrocentos e quarenta e
dois euros e setenta e nove cêntimos, a favor
da “Fundação Calouste Gulbenkian - Instituto Gulbenkian de Ciência”, para apoio à
realização, no dia um de outubro, da oitava
edição do seu Dia Aberto”, sob o mote “Ciência em Zoom”.
Proposta n.º 654/16 - DRH - Preenchimento de
2 postos de trabalho de Assistente Operacional
na área de Jardinagem com recurso às reservas
de recrutamento do Município - Relação jurídica de emprego público na modalidade de
contrato de trabalho por tempo indeterminado:
Deliberado aprovar o recurso à reserva de
recrutamento de Assistente Operacional na
área de Jardinagem do Município de Oeiras,
para preenchimento de dois postos de trabalho, com vista à constituição de relação jurídica de emprego por tempo indeterminado.
Proposta n.º 655/16 - DEM - Contrato de prestação de serviços n.º 25/16 - “Aquisição de
serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de todas as fontes, lagos, espelhos de
água e geiser, do Município de Oeiras” - Não
renovação do contrato:
Deliberado aprovar a denúncia do contrato
de prestação de serviços número vinte e cinco, referente à aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de todas
as fontes, lagos, espelhos de água e geiser, do
Município de Oeiras” - Não renovação do contrato de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 668/16 - DEM - P.º 1119/DCP/16 Aprovação da abertura de procedimento e peças procedimentais do concurso público com
publicidade internacional para aquisição de
serviços de manutenção de todas as fontes, lagos, espelhos de água e “geiser” marítimo do
Município de Oeiras - Decisão de contratar:
Deliberado aprovar a adoção de um procedimento por concurso público com publicidade
internacional para a aquisição de serviços de
manutenção de todas as fontes, lagos, espelhos de água e “geiser” marítimo do Município de Oeiras.
Proposta n.º 656/16 - GPDEIG - Pedido de
cedência gratuita de informação geográfica,
solicitada pela Direção-Geral do Tesouro e
Finanças:
Deliberado aprovar a cedência da informação
geográfica solicitada, à Direção-Geral do Tesouro e Finanças.
Proposta n.º 660/16 - DE - Atribuição de 35
bolsas de estudo para o ano letivo 2016/2017
a alunos carenciados do ensino superior residentes no Concelho de Oeiras:Deliberado atribuir trinta e cinco bolsas de
estudo a alunos carenciados do ensino superior residentes no Concelho de Oeiras, ano letivo dois mil e dezasseis/dois mil e dezassete.
Proposta n.º 661/16 - DE - Atribuição de subsídio de livros e material escolar aos alunos
das escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico do
Concelho - Ano letivo 2016/17:
Deliberado atribuir um subsídio destinado
a livros e material escolar aos alunos das escolas do primeiro ciclo do Ensino Básico do
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Concelho, para o ano letivo dois mil e dezasseis/dois mil e dezassete.
Proposta n.º 662/16 - DE - Aprovação de minutas de protocolos de colaboração para desenvolvimento das AEC - Atividades de Enriquecimento Curricular, no âmbito do contrato
interadministrativo n.º 558/15, de 28 de julho
de 2015:
Deliberado aprovar as minutas de protocolos
de colaboração para desenvolvimento das
AEC - Atividades de Enriquecimento Curricular, no âmbito do contrato interadministrativo número quinhentos e cinquenta e oito/
dois mil e quinze, de vinte e oito de julho de
dois mil e quinze.
Proposta n.º 663/16 - DGF - 9ª. alteração às
Grandes Opções do Plano e 9ª. alteração Orçamental:
Deliberado aprovar a nona alteração às Grandes Opções do Plano e nona alteração Orçamental da Despesa, no valor de oitocentos e
trinta e três mil quinhentos e quarenta e dois
euros e noventa e seis cêntimos.
Proposta n.º 664/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito no Largo Álvaro Pinheiro Rodrigues,
n.º 12, R/C C, B.º Alto dos Barronhos, em Carnaxide, ao agregado familiar de Manuel José
Pedro Calisto:
Deliberado atribuir o fogo T Dois, sito no Largo Álvaro Pinheiro Rodrigues, número doze,
rés-do-chão C, Bairro Alto dos Barronhos, em
Carnaxide, ao agregado familiar de Manuel
José Pedro Calisto, mediante a fixação da renda mensal no valor de sessenta e quatro euros
e setenta e oito cêntimos, com entrada em vigor a um de outubro de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 665/16 - DGPH - Atribuição do
fogo sito na Av. João de Freitas Branco, N.º 23,
R/C B, B.º Laveiras/Caxias, ao agregado familiar de Joaquim José dos Reis:
Deliberado atribuir o fogo T Três, situado na
Avenida João de Freitas Branco, número vinte e três, rés-do-chão B, no Bairro Laveiras/
Caxias, ao agregado familiar de Joaquim José
dos Reis, no qual se incluem Maria Manuela
da Silva Cardoso e os três filhos do casal de
dois, sete e dez anos de idade, mediante a fixação da renda mensal no valor de doze euros
e setenta e sete cêntimos, a partir do dia um
de outubro de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 666/16 - DGPH - Decisão final do
procedimento administrativo de despejo do
arrendatário Eduardo Miradouro Fernandes
Lamelas, relativo ao fogo sito na Rua Alberto
Osório de Castro, n.º 14 C, B.º de S. Marçal,
em Carnaxide:
Deliberado aprovar a decisão final do procedimento administrativo de despejo do arrendatário Eduardo Miradouro Fernandes
Lamelas, relativo ao fogo sito na Rua Alberto
Osório de Castro, número catorze C, Bairro de
São Marçal, em Carnaxide.
Proposta n.º 667/16 - DGPH - Decisão final do
procedimento administrativo de despejo da
arrendatária Augusta dos Santos Vasco, relativo ao fogo sito no Largo Quinta do Jardim, nº 3,
1.º Esqº, B.º Dr. Francisco Sá Carneiro - Caxias:
Deliberado aprovar a decisão final do procedimento administrativo de despejo da arrendatária Augusta dos Santos Vasco, relativo ao
fogo sito no Largo Quinta do Jardim, número
três, primeiro esquerdo, Bairro Doutor Francisco Sá Carneiro, em Caxias.
Proposta n.º 669/16 - DGEPIM - P.º 070/DOM/
DGEPIM/14 - Prorrogação legal do prazo de
execução do Passeio Marítimo - Troço entre
a Baía dos Golfinhos e a Praia da Cruz-Quebrada:
Deliberado aprovar a prorrogação legal do
prazo de execução da empreitada destinada
ao “Passeio Marítimo - Troço entre a Baía dos
Golfinhos e a Praia da Cruz Quebrada”.

Proposta n.º 670/16 - DD - Atribuição de apoio
financeiro ao Sporting Clube de Linda-a-Velha para intervenção de substituição de piso
sintético do campo de Futebol 5 do Complexo
Desportivo Fernando Magalhães:
Deliberado atribuir um subsídio ao Sporting
Clube de Linda-a-Velha, no montante total de
dez mil euros, destinados a concretizar a terceira e última tranche de três, relativo à renovação do piso sintético do campo de Futebol
de Cinco, do Complexo Desportivo Fernando
Magalhães, ocorrido em dois mil e catorze.
Proposta n.º 671/16 - GCAJ - Pagamento de indemnização por danos materiais em execução
de sentença do Tribunal Europeu dos Direitos
do Homem - Queixa n.º 16153/09, em que é
requerente Rolim Comercial, S.A.:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 672/16 – DCT - Fixação do preço
de venda ao público do catálogo da exposição
“Jazz a 360º”, patente ao público no Centro
Cultural Palácio do Egipto, de 15 de setembro
a 08 de outubro de 2016:
Deliberado aprovar a venda ao público do catálogo da exposição “Jazz a Trezentos e Sessenta Graus”, patente ao público no Centro
Cultural Palácio do Egipto, de quinze de setembro a oito de outubro de dois mil e dezasseis, pelo preço unitário de seis euros.
Proposta n.º 673/16 - DVM - Retificação da
Proposta de Deliberação n.º 91/16 - Cedência
de viaturas às corporações de Bombeiros de
Algés, Barcarena, Carnaxide e Paço de Arcos:
Deliberado aprovar a retificação à proposta de
deliberação número noventa e um, de dois mil
e dezasseis, referente à cedência de viaturas
às corporações de Bombeiros de Algés, Barcarena, Carnaxide e Paço de Arcos, aprovada em
dez de fevereiro de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 674/16 - DCT - Aceitação da doação da obra de arte, designada “Juncos II”,
pela Pintora Helena Figueiredo:
Deliberado aceitar e agradecer a doação da
obra de arte, designada “Juncos Dois” dois
mil e catorze, acrílico sobre tecido de algodão, sessenta e um por cinquenta centímetros, sendo o seu valor comercial estimado
em quinhentos euros, da autoria da artista
plástica Helena Figueiredo, ao Município de
Oeiras que será posteriormente inventariada
a segura pela Divisão de Gestão Patrimonial.
Proposta n.º 675/16 - DAE - Feira de Velharias
e Artesanato de Algés - Revogação e consequente devolução da taxa de renovação dos
feirantes abrangidos pela edificação do Restaurante “Burger King”:
Deliberado aprovar a revogação e consequente devolução da taxa de renovação dos feirantes abrangidos pela edificação do Restaurante “Burger King”.
Proposta n.º 676/16 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira às Juntas das
Uniões das Freguesias e Freguesias para funcionamento dos estabelecimentos de infância
transferidos para IPSS - Acertos 2.º trimestre
de 2016:
Deliberado atribuir uma comparticipação financeira às juntas das Uniões de Freguesia e
Freguesia, para funcionamento dos estabelecimentos de infância transferidos para IPSS
– Acertos do segundo semestre de dois mil e
dezasseis, no valor total de cinquenta e dois
mil seiscentos e sessenta e nove euros e sessenta e oito cêntimos, bem como, o seu envio
à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 677/16 - DASSJ – Atribuição de
comparticipação financeira às entidades parceiras do Fundo de Emergência Social:
Deliberado atribuir uma comparticipação
financeira, no montante global de doze mil
euros, às entidades parceiras do Fundo de
Emergência Social.

Proposta n.º 678/16 - DASSJ - Revogação da
Proposta de Deliberação n.º 299/16 - Alteração do Regulamento Municipal do Cartão
Oeiras Sénior 65+:
Deliberado aprovar a revogação da proposta
de deliberação número duzentos e noventa e
nove, de dois mil e dezasseis, relativa à alteração do Regulamento Municipal do Cartão
Oeiras Sénior Sessenta e Cinco Mais.
Proposta n.º 679/16 - DCT - Fixação do valor
de inscrição para Curso Livre - As Artes Decorativas no período Barroco em Portugal:
Deliberado aprovar o valor de inscrição no
Curso Livre - As Artes Decorativas no período
Barroco em Portugal, no montante de vinte
euros (isento de IVA).
Proposta n.º 680/16 - DCT - Venda ao público
de 100 CD editados pela Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras:
Deliberado aprovar a venda ao público de
cem CD editados pela Orquestra de Câmara
de Cascais e Oeiras, de acordo com os seguintes preços:
- Vinte e cinco CD “Mafalda e os seus novos
amigos”- Cinco euros, IVA incluído;
- Vinte e cinco CD “O Violino com verniz de
ouro”- Cinco euros, IVA incluído;
- Vinte e cinco CD “Symbiosis” - Dez euros,
IVA incluído;
- Vinte e cinco CD “Sérgio Azevedo” - Dez euros, IVA incluído.
Proposta n.º 681/16 - DRH - Preenchimento
de 1 posto de trabalho de Assistente Técnico na área de Ação Educativa e 1 posto de
trabalho de Assistente Operacional na área
de Ação Educativa com recurso às reservas
de recrutamento do Município previamente
constituídas - Relação jurídica de emprego
na modalidade de contrato de trabalho por
tempo indeterminado:
Deliberado aprovar o recurso às reservas de
recrutamento de Assistente Técnico na área
de Ação Educativa do Município de Oeiras,
para preenchimento de um posto de trabalho e de Assistente Operacional na área de
Ação Educativa do Município de Oeiras, para
preenchimento de um posto de trabalho, com
vista à constituição de relação jurídica de
emprego por tempo indeterminado.
Proposta n.º 682/16 - DPE - Centro Histórico
de Oeiras - Empreitada 23/DPE/15 - Habitação
jovem - Rua Marquês de Pombal, n.ºs 3, 5 e 7 Oeiras - Aprovação de minuta de contrato:
Deliberado aprovar a minuta de contrato, referente à empreitada mencionada em epígrafe.
Proposta n.º 683/16 - DEM - P.º 172/DOM/
DEM/15 - Ratificação do ato administrativo
de aprovação de erros e omissões das “obras
de remodelação de coberturas e fachadas da
EB1/JI Narcisa Pereira, em Queijas”:
Deliberado ratificar o ato administrativo que
aprovou os trabalhos de suprimento de erros
e omissões e dos trabalhos a menos da empreitada “obras de remodelação de coberturas e fachadas da EB Um/Jardim de Infância
Narcisa Pereira, em Queijas”.
Proposta n.º 684/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito no Largo Idálio de Oliveira, nº 10,
piso -2B, B.º Alto dos Barronhos, a Mário Jorge da Conceição Peralta:
Deliberado atribuir o fogo T Um, sito no Largo Idálio de Oliveira, número dez, piso menos
dois-B, Bairro Alto dos Barronhos, a Mário
Jorge da Conceição Peralta, mediante a fixação da renda mensal no valor de quatro euros
e dezanove cêntimos, com entrada em vigor a
um de novembro de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 685/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Consuelo Centeno, n.º 3, 1.º
Dt.º, B.º Encosta da Portela, ao agregado familiar de Rosa Maria Oliveira da Silva Dinis:
Deliberado atribuir o fogo T Três, sito na Rua
Consuelo Centeno, número três, primeiro direito, no Bairro Encosta da Portela, ao agre-

gado familiar de Rosa Maria Oliveira da Silva
Dinis, mediante a fixação da renda mensal no
valor de cento e vinte e sete euros e três cêntimos, com entrada em vigor a um de novembro de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 686/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Dr. Vitor Sá Machado, n.º 10,
2.º C, B.º Páteo dos Cavaleiros, a José Maria
Mendes Correia:
Deliberado atribuir o fogo T Um, sito na Rua
Doutor Vitor Sá Machado, número dez, segundo C, no Bairro CDH Páteo dos Cavaleiros, a José Maria Mendes Correia, mediante
a fixação da renda mensal no valor de cinco
euros e vinte e quatro cêntimos, com entrada em vigor a um de novembro de dois mil
e dezasseis.
Proposta n.º 687/16 - DGPH- Atribuição de
fogo sito no Largo Idálio de Oliveira, n.º 10, 2.º
C, B.º Alto dos Barronhos, ao agregado familiar
de Cátia Susana Teixeira Alves Semedo:
Deliberado atribuir o fogo T Três, sito no Largo Idálio de Oliveira, número dez, segundo
C, no Bairro Alto dos Barronhos, ao agregado
familiar de Cátia Susana Teixeira Alves Semedo, mediante a fixação da renda mensal no
valor de quatro euros e dezanove cêntimos,
com entrada em vigor a um de novembro de
dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 688/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Dr. Nuno Simões, n.º 17, 3.º
FTe, B.º Páteo dos Cavaleiros, a Maria Liliana
Afonso Ramizio Cecílio:
Deliberado atribuir o fogo sito na Rua Doutor Nuno Simões, número dezassete, terceiro
frente, no Bairro Páteo dos Cavaleiros, a Maria
Liliana Afonso Ramizio Cecílio, mediante a fixação da renda mensal no valor de cinco euros
e noventa e um cêntimos, com entrada em vigor a um de novembro de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 689/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Joaquim Matias, n.º 61, 2.º
Dt.º, B.º Ribeira da Lage, ao agregado familiar
de Sílvia Maria Jorge dos Santos Mesquita:
Deliberado atribuir o fogo T Dois, sito na Rua
Joaquim Matias, número sessenta e um, segundo direito, no Bairro Ribeira da Lage, ao agregado familiar de Sílvia Maria Jorge dos Santos
Mesquita, mediante a fixação da renda mensal
no valor de quarenta e quatro euros e vinte e
sete cêntimos, com entrada em vigor a um de
novembro de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 690/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua António Navarro, n.º 6, 1 F,
Unidade Residencial Madre Maria Clara, a
Júlia Marques Luiz:
Deliberado atribuir o fogo T Zero, sito na
Rua António Navarro, número seis, primeiro
F, Unidade Residencial Madre Maria Clara,
a Júlia Marques Luiz, mediante a fixação da
renda mensal no valor de vinte e oito euros e
quarenta cêntimos, com entrada em vigor a
um de novembro de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 691/16 - DGPH – Atribuição de
fogo sito na Rua da Liberdade, n.º 12, R/C
Esq.º, B.º Encosta da Portela, ao agregado familiar de Augusto Embana:
Deliberado atribuir o fogo T Dois, sito na Rua
da Liberdade, número doze, rés-do-chão esquerdo, no Bairro Encosta da Portela, ao agregado familiar de Augusto Embana, mediante
a fixação da renda mensal no valor de cento
e dezasseis euros e cinquenta e um cêntimos,
com entrada em vigor a um de junho de dois
mil e dezasseis.
Proposta n.º 692/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Sousa Tavares, n.º 5, R/C Dt.º,
B.º do Pombal, ao agregado familiar de Patrícia Carla Coelho Mendes Brazão Paiva:
Deliberado atribuir o fogo sito na Rua Sousa
Tavares, número cinco, rés-do-chão direito, no
Bairro do Pombal, ao agregado familiar de
Patrícia Carla Coelho Mendes Brazão Paiva,
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mediante a fixação da renda mensal no valor
de quatro euros dezanove cêntimos, com entrada em vigor a um de novembro de dois mil
e dezasseis.
Proposta n.º 693/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Avenida dos Cavaleiros, n.º 18, 3.º
D, B.º Outurela/Portela, ao agregado familiar
de Maria do Rosário da Silva Monteiro:
Deliberado atribuir o fogo T Dois, sito na Avenida dos Cavaleiros, número dezoito, terceiro D,
na Outurela/Portela, ao agregado familiar de
Maria do Rosário da Silva Monteiro, mediante
a fixação da renda mensal no valor de treze euros e dezoito cêntimos, com entrada em vigor a
um de novembro de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 694/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Av. Gaspar Corte Real, n.º 9, 1.º
Dt.º, B.º dos Navegadores, a Ana Maria da
Fonte Segura:
Deliberado atribuir o fogo T Um, sito na Avenida Gaspar Corte Real, número nove, primeiro direito, no Bairro dos Navegadores, a
Ana Maria da Fonte Segura, mediante a fixação da renda mensal no valor de cinco euros
e vinte e quatro cêntimos, com entrada em vigor a um de novembro de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 695/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Maria Albertina, n.º 14, 3.º
Esq.º, B.º Dr. Francisco Sá Carneiro, ao agregado familiar de Marli Sandra Fortes da Silva:
Deliberado atribuir o fogo T Três, sito na Rua
Maria Albertina, número catorze, terceiro
esquerdo, no Bairro Doutor Francisco Sá Carneiro, ao agregado familiar de Marli Sandra
Fortes da Silva, mediante a fixação da renda
mensal no valor de cinco euros e quatro cêntimos, com entrada em vigor a um de novembro
de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 696/16 - DGPH - Cedência de 2
apartamentos designados pelas letras A e O,
do Piso 1, inseridos na Unidade Residencial
Madre Maria Clara em regime de comodato,
à Associação Minicor - Associação de Solidariedade Social:
Deliberado aprovar a cedência em regime de
comodato dos apartamentos designados pelas
Letras A e O, do Piso um, inseridos na Unidade
Residencial Madre Maria Clara à Associação
“Minicor - Associação de Solidariedade Social”.
Proposta n.º 967/16 – DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua António Vicente Ferreira, n.º
6, 3.º Dt.º, B.º do Pombal, ao agregado familiar
de Adylson Barbosa Borges:
Deliberado atribuir o fogo T Dois, sito na Rua
António Vicente Ferreira, número seis, terceiro direito, no Bairro CDH do Pombal, em Oeiras, ao agregado familiar de Adylson Barbosa
Borges, mediante a fixação da renda mensal
no valor de cento e noventa e cinco euros e
quarenta e sete cêntimos, com entrada em vigor a um de novembro de dois mil e dezasseis.

Proposta n.º 700/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Tiago de Almeida, n.º 22, R/C
D, B.º Alto dos Barronhos, ao agregado familiar de Odete Francisco Jeremias:
Deliberado atribuir o do fogo T Três, sito na
Rua Tiago de Almeida, número vinte e dois,
rés-do-chão D, no Bairro Alto dos Barronhos,
ao agregado familiar de Odete Francisco Jeremias, mediante a fixação da renda mensal
no valor de trinta e seis euros e dezoito cêntimos, com entrada em vigor a um de novembro
de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 701/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Sidónio Pais, n.º 3, R/C Dt.º,
B.º do Pombal, ao agregado familiar de Isabel
Maria Monteiro Fernandes:
Deliberado atribuir o fogo T Dois, sito Rua Sidónio Pais, número três, rés-do-chão direito,
no Bairro do Pombal, em Oeiras, ao agregado
familiar de Isabel Maria Monteiro Fernandes,
a fixação da renda mensal no valor de trinta
e seis euros e noventa e cinco cêntimos, com
entrada em vigor a um de novembro de dois
mil e dezasseis.
Proposta n.º 702/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Conde de Rio Maior, n.º 30,
2.º Esq.º, B.º Alto da Loba, ao agregado familiar de Vera Sofia Correia Saldanha:
Deliberado atribuir do fogo T Dois, sito na
Rua Conde de Rio Maior, número trinta, segundo esquerdo, no Bairro Alto da Loba, em
Paço de Arcos, ao agregado familiar de Vera
Sofia Correia Saldanha, mediante a fixação
da renda mensal no valor de quarenta e quatro euros e sessenta e um cêntimos, com entrada em vigor a um de novembro de dois mil
e dezasseis.
Proposta n.º 703/16 - DGPH- Atribuição de
fogo sito na Rua António Macedo, n.º 9, 2.º
Fte, B.º do Pombal, ao agregado familiar de
Francisco Alberto Pinto da Luz:
Deliberado atribuir o fogo T Dois, sito na Rua
António Macedo, número nove, segundo frente, no Bairro do Pombal, em Oeiras, ao agregado familiar de Francisco Alberto Pinto da
Luz, mediante a fixação da renda mensal no
valor de nove euros e dezoito cêntimos, com
entrada em vigor a um de novembro de dois
mil e dezasseis.
Proposta n.º 704/16 – DGPH - Atribuição de
fogo sito no Largo António Soares, n.º 13, R/C
Esq.º, B.º Quinta da Politeira, em Leceia, ao
agregado familiar de Carlos António Pinto:
Deliberado atribuir o do fogo T Um, sito no
Largo António Soares, número treze, rés-do-chão esquerdo, no Bairro Quinta da Politeira,
em Leceia, ao agregado familiar de Carlos
António Pinto, mediante a fixação da renda
mensal no valor de oito euros e setenta e seis
cêntimos, com entrada em vigor a um de novembro de dois mil e dezasseis.

Proposta n.º 698/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Alberto Osório de Castro, n.º
12, B.º de S. Marçal, a José João Dias Carvalho:
Deliberado atribuir o fogo T Zero, sito na Rua
Alberto Osório de Castro, número doze, no
Bairro de São Marçal, em Carnaxide, a José
João Dias Carvalho, mediante a fixação da
renda mensal no valor de doze euros e três
cêntimos, com entrada em vigor a um de novembro de dois mil e dezasseis.

Proposta n.º 705/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Tiago de Almeida, n.º 18, 2.º
D, B.º Alto dos Barronhos, a Maria do Carmo
da Silva Franco:
Deliberado atribuir o fogo T Um, sito na Rua
Tiago de Almeida, número dezoito, segundo D,
no Bairro Alto dos Barronhos, em Carnaxide, a
Maria do Carmo da Silva Franco, mediante a
fixação da renda mensal no valor de oito euros
e sessenta cêntimos, com entrada em vigor a
um de novembro de dois mil e dezasseis.

Proposta n.º 699/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Av. João de Freitas Branco, n.º 25,
2.º C, B.º de Laveiras/Caxias, ao agregado familiar de Sidónio Gomes Monteiro:
Deliberado atribuir o fogo T Três, sito na Avenida João de Freitas Branco, número vinte e
cinco, segundo C, em Laveiras/Caxias, ao agregado familiar de Sidónio Gomes Monteiro, mediante a fixação da renda mensal no valor de
duzentos e quarenta e seis euros e quarenta e
quatro cêntimos, com entrada em vigor a um
de novembro de dois mil e dezasseis.

Proposta n.º 706/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Abel Fontoura da Costa, n.º 8,
2.º D, B.º Moinho das Rolas, ao agregado familiar de Faustino Henrique da Silva Peres:
Deliberado atribuir o fogo T Três, sito na Rua
Abel Fontoura da Costa, número oito, segundo
D, Bairro Moinho das Rolas, em Porto Salvo,
ao agregado familiar de Faustino Henrique da
Silva Peres, mediante a fixação da renda mensal no valor de cinquenta e cinco euros e setenta e seis cêntimos, com entrada em vigor a um
de novembro de dois mil e dezasseis.
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Proposta n.º 707/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Francisco Manuel de Melo,
n.º 11, 1.º Esq.º, B.º Bento de Jesus Caraça, ao
agregado familiar de Karina dos Santos Fortunato:
Deliberado atribuir o fogo T Três, sito na Rua
Francisco Manuel de Melo, número onze,
primeiro esquerdo, no Bairro Bento de Jesus
Caraça, em Oeiras, ao agregado familiar de
Karina Santos Fortunato, mediante a fixação
da renda mensal no valor de doze euros e seis
cêntimos, com entrada em vigor a um de novembro de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 708/16 - DGPH - Atribuição de fogo
sito na Av. João de Freitas Branco, n.º 19, 3.º D,
CDH de Caxias, a Virgínia Macedo da Silva:
Deliberado atribuir o fogo T Um, sito na Avenida João de Freitas Branco, número dezanove, terceiro D, no CDH de Caxias, a Virgínia
Macedo da Silva, mediante a fixação da renda
mensal no valor de vinte e dois euros e setenta e três cêntimos, com entrada em vigor a um
de novembro de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 657/16 - DRH - Processo disciplinar nº 1/16, instaurado a Rui Filipe da Costa
Matos e Evaristo Rego Soares Pinto:
Deliberado aprovar a manutenção do arquivamento dos autos relativos ao trabalhador Rui
Filipe Costa Matos, com a carreira e categoria
de assistente operacional, conforme proposta
de deliberação número quatrocentos e oitenta e cinco, de dois mil e dezasseis e, quanto ao
trabalhador Evaristo Rego Soares Pinto, com a
carreira e categoria de Assistente Operacional,
a aplicação como sanção adequada ao caso concreto, a sanção disciplinar única de suspensão.
Proposta n.º 658/16 - DRH - Processo disciplinar n.º 3/16, instaurado a Carlos Manuel
Valente da Silva:
Deliberado aplicar ao trabalhador Carlos Manuel Valente da Silva, com a carreira e categoria de assistente operacional, como sanção
adequada ao caso concreto, a sanção disciplinar única de despedimento.
Proposta n.º 659/16 - DRH - Processos disciplinares n.º 4/16 e n.º 7/16, instaurados a Tiago Joaquim Marivata Carneiro:
Deliberado aplicar ao trabalhador Tiago Joaquim Marivata Carneiro, com a carreira e
categoria de Assistente Operacional, como
sanção adequada ao caso concreto, a sanção
disciplinar única de despedimento.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 28 DE SETEMBRO DE 2016
ATA NÚMERO DEZOITO /DOIS MIL
E DEZASSEIS
RESUMO
Atribuição de voto de pesar pelo falecimento
de José Mouga:
Deliberar exarar em ata um voto de pesar
pelo falecimento de José Mouga.
Atribuição de voto de pesar pelo falecimento
de João Torres Campos:
Deliberado exarar em ata um voto de pesar
pelo falecimento do arquiteto João Torres
Campos.
Atribuição de voto de pesar pelo falecimento
de Jaime António Vidigal Fonseca:
Deliberado exarar em ata um voto de pesar
pelo falecimento de Jaime António Vidigal
Fonseca.
Proposta n.º 332/16 - DGPH - Regulamento
da Habitação em Regime de Arrendamento
Apoiado do Município de Oeiras:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 539/16 - DGPH - Resolução do
contrato de comodato, por incumprimento,
relativo ao espaço sito na Rua Instituto Con-

de de Agrolongo, n.º 41 B, B.º Alto da Loba,
celebrado com o Sindicato Nacional dos Assistentes Sociais:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 640/16 - GP - Alteração do horário do regime de rotatividade do parque de
estacionamento do Centro Cívico de Carnaxide e respetivo preçário e consequentes alterações ao regulamento - “Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E.M., S.A.”:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 671/16 - GCAJ - Pagamento de indemnização por danos materiais em execução
de sentença do Tribunal Europeu dos Direitos
do Homem - Queixa n.º 16153/09, em que é
requerente Rolim Comercial, S.A.:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 709/16 - DGDO - Lançamento de
Derrama relativa ao ano de 2016 a ser cobrada em 2017:
Deliberado aprovar o lançamento da derrama, para o ano dois mil e dezasseis a ser
cobrada em dois mil e dezassete, bem como,
o seu envio à Assembleia Municipal para
aprovação.
Proposta n.º 710/16 - DGDO - Imposto sobre o
Rendimento de Pessoas Singulares para 2017:
Deliberado aprovar o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares para dois mil e
dezassete, assim como, o seu envio à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 711/16 - DGDO - Taxa Municipal
de Direitos de Passagem para o ano 2017:
Deliberado aprovar a fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), para o
ano dois mil e dezassete, em zero vírgula vinte e cinco por cento sobre a faturação mensal
emitida pelas empresas que oferecem redes
e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os
clientes finais do Município de Oeiras, bem
como, o seu envio à Assembleia Municipal
para aprovação.
Proposta n.º 726/16 - DGDO - Imposto Municipal sobre Imóveis respeitante ao ano de 2016
a liquidar em 2017:
Deliberado aprovar o Imposto Municipal sobre Imóveis respeitante ao ano de dois mil e
dezasseis a liquidar em dois mil e dezassete,
assim como, o seu envio à Assembleia Municipal também para aprovação.
Proposta n.º 712/16 - DACO - Remoção de
canídeos do imóvel sito na Rua Conde das
Alcáçovas, n.º 20, em Paço de Arcos, cujo
proprietário é José Eduardo Cardoso Lopes
Rocha:
Deliberado aprovar a remoção dos canídeos
excedentários existentes na habitação sita na
Rua Conde das Alcáçovas, número vinte, em
Paço de Arcos, para o Canil Municipal, a fim
de ser reposta a qualidade de vida dos residentes e transeuntes das imediações do local.
Proposta n.º 713/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Alameda Jorge Álvares, n.º 10 A,
no B.º dos Navegadores, a Amélia Fernandes:
Deliberado atribuir o fogo T Zero, sito na
Alameda Jorge Álvares, número dez A, no
Bairro dos Navegadores, a Amélia Fernandes,
mediante a fixação da renda mensal no valor
de nove euros e oitenta e seis cêntimos, com
entrada em vigor a um de novembro de dois
mil e dezasseis.
Proposta n.º 715/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Av. João de Freitas Branco, n.º 19,
3º A, B.º CDH de Caxias, ao agregado familiar
de Enito Monteiro da Paixão:
Deliberado atribuir o fogo T Um, sito na
Avenida João de Freitas Branco, número de-

SUPLEMENTO

DELIBERAÇÕES E REGULAMENTOS

zanove, terceiro A, no CDH de Caxias, em
Laveiras, ao agregado familiar de Enito Monteiro da Paixão, mediante a fixação da renda
mensal no valor de quarenta e um euros e cinquenta e sete cêntimos, com entrada em vigor a um de novembro de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 733/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Maria Albertina n.º 8, 2.º
Esq., B.º Dr. Francisco Sá Carneiro a Erly Fonseca Santos:
Deliberado atribuir o fogo T Um, sito na Rua
Maria Albertina, número oito, segundo esquerdo, no Bairro Doutor Francisco Sá Carneiro, em Laveiras/Caxias, a Erly Fonseca
Santos, mediante a fixação da renda mensal
no valor de sete euros e sessenta e um cêntimos, com entrada em vigor a um de novembro
de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 734/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Alberto Osório de Castro, n.º
36, 1.º Esq.º, B.º de S. Marçal, ao agregado familiar de Sandra Helena Reis Marques:
Deliberado atribuir o fogo T Dois, sito na Rua
Alberto Osório de Castro, número trinta e
seis, primeiro esquerdo, Bairro de São Marçal, ao agregado familiar de Sandra Helena
Reis Marques, mediante a fixação da renda
mensal no valor de cinquenta e cinco euros
quarenta e sete cêntimos, com entrada em vigor a um de novembro de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 735/16 - DGPH - Atribuição de
fogo municipal T2 sito na Rua Joaquim Matias, n.º 67, 1.º Dt.º, B.º da Ribeira da Lage, ao
agregado familiar de Ana Patrícia Fernandes
de Pina:
Deliberado atribuir o fogo T Dois, sito na Rua
Joaquim Matias, número sessenta e sete, primeiro direito, Bairro da Ribeira da Lage, ao
agregado familiar de Ana Patrícia Fernandes
de Pina, mediante a fixação da renda mensal
no valor de quarenta e nove euros trinta e um
cêntimos, com entrada em vigor a um de novembro de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 736/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Dr. Vítor Sá Machado, n.º 18,
R/C Esq.º, B.º Páteo dos Cavaleiros, ao agregado familiar de Cátia Cilene de Moura Sampaio Baltazar:
Deliberado atribuir o fogo T Dois, sito na Rua
Doutor Vítor Sá Machado, número dezoito,
rés-do-chão esquerdo, Bairro Páteo dos Cavaleiros, ao agregado familiar de Cátia Cilene
de Moura Sampaio Baltazar, mediante a fixação da renda mensal no valor de vinte euros
e noventa e três cêntimos, com entrada em vigor a um de novembro de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 738/16 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Dr. Vítor Sá Machado, n.º 3,
3.º Dt.º, B.º Páteo dos Cavaleiros, ao agregado
familiar de Ali Muachepele:
Deliberado atribuir o fogo T Três, sito na Rua
Doutor Vítor Sá Machado, número três, terceiro direito, Páteo dos Cavaleiros, em Carnaxide, ao agregado familiar de Ali Muachepele, mediante a fixação da renda mensal no
valor de cento e dezanove euros e oito cêntimos, com entrada em vigor a um de novembro
de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 714/16 - DGPH - Campanha de
venda de habitação na Av.ª Cavaleiros, n.º 30,
R/C B, B.º da Outurela/Portela:
Deliberado aprovar a redução do valor da
habitação com a morada Avenida dos Cavaleiros, número trinta, rés-do-chão B, Bairro
da Outurela/Portela, em vinte por cento, relativamente ao seu valor atual de setenta e
um mil quatrocentos e noventa e três euros e
treze cêntimos, o qual passaria a ter um valor
de aquisição de cinquenta e sete mil cento e
noventa e quatro euros e cinquenta cêntimos.
Proposta n.º 716/16 - DASSJ - Atribuição de
apoio anual à Associação Juvenil Pandilha
Jovem 2016:

Deliberado atribuir uma comparticipação
financeira à Associação Juvenil Pandilha Jovem, no valor de dois mil e seiscentos euros,
destinados a apoiar a viabilização do seu Plano Anual em dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 717/16 – SIMAS - Aumento de taxas de acesso às redes (TAR) de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão especial e em media tensão para o edificado dos
SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora,
para o período 16 de março de 2015 a 31 de
dezembro de 2017:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de doze de setembro
de dois mil e dezasseis, na qual aprovou a
atualização do valor contratual, no âmbito do
contrato realizado com a EDP Comercial - Comercialização de Energia, Sociedade Anónima, com o acréscimo do montante de sessenta e oito mil e cem euros, correspondente a
sessenta e dois mil e cem euros para prover a
atualização das TAR e de seis mil euros para
o aumento estimado da energia reativa, todos
acrescidos de IVA.
Proposta n.º 718/16 - SIMAS - Adjudicação
do procedimento por concurso público para
a empreitada destinada à remodelação das
redes de abastecimento de água no B.º de
Autoconstrução, em Porto Salvo, 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 doze de setembro
de dois mil e dezasseis, na qual aprovou a
adjudicação do procedimento por concurso
público para a empreitada destinada à remodelação das redes de abastecimento de água
no Bairro de Autoconstrução, em Porto Salvo,
no Concelho de Oeiras.
Proposta n.º 719/16 - SIMAS - Adjudicação
do procedimento por concurso público para
a empreitada destinada à construção do novo
edifício dos serviços técnicos dos SIMAS de
Oeiras e Amadora, em Leceia:
Deliberado ratificar a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
doze de setembro de dois mil e dezasseis, na
qual aprovou a adjudicação da empreitada
de obras públicas destinada à construção do
novo edifício dos Serviços Técnicos dos SIMAS de Oeiras e Amadora, em Leceia.
Proposta n.º 720/16 - DGF - 6ª Revisão ao Orçamento e 6ª Revisão às Grandes Opções do
Plano:
Deliberado aprovar a sexta Revisão ao Orçamento e a sexta Revisão às Grandes Opções
do Plano e submeter as mesmas à deliberação da Assembleia Municipal.
Proposta n.º 721/16 - DGP - Desanexação de
uma parcela de terreno com 446,80 m2, sita
no Caminho do Mocho, em Paço de Arcos:
Deliberado aprovar a desanexação da área
de quatrocentos e quarenta e seis vírgula oitenta metros quadrados, a qual confronta a
norte com o alvará seis, de noventa e nove, a
sul com Município de Oeiras, a nascente com
números cinquenta e três A-sete, cinquenta
e três B-oito, cinquenta e três A-nove e cinquenta e três B-dez, da Avenida Conde de São
Januário e a poente com Rua Instituto Conde
de Agrolongo, números cinquenta, cinquenta
e dois, cinquenta e quatro e cinquenta e seis,
correspondente à ficha mil seiscentos e quatro, da Freguesia de Paço de Arcos.
Proposta n.º 722/16 - DGP - Desanexação de
uma parcela de terreno com 641,15 m2, sita
no Caminho do Mocho, em Paço de Arcos:
Deliberado aprovar a desanexação da área
total do prédio correspondente à ficha mil

seiscentos e quatro, da Freguesia de Paço de
Arcos, com vista à conformação predial do
terreno, com a área de seiscentos e quarenta e um vírgula quinze metros quadrados, a
qual confronta a norte com a Avenida Conde
de São Januário, número quarenta e cinco, a
sul com Rua Instituto Conde de Agrolongo,
número quarenta e dois, a nascente com Avenida Conde de São Januário e a poente com
Rua Instituto Conde de Agrolongo, números
quarenta e seis, quarenta e oito e cinquenta.
Proposta n.º 723/16 - DGESE - Atribuição de
comparticipação financeira ao Agrupamento
de Escolas de Linda-a-Velha/Queijas para o
pagamento do serviço de limpeza após a realização da obra de requalificação da EB1/JI
Narcisa Pereira e aos Agrupamentos de Escolas Conde de Oeiras e Paço de Arcos para a
realização de pequenas obras de adaptação
de instalações:
Deliberado atribuir uma comparticipação financeira ao Agrupamento de Escolas
Linda-a-Velha/Queijas, no valor de dois mil
quinhentos e vinte e um euros e cinquenta
cêntimos, para o pagamento do serviço de
limpeza contratado após a realização da obra
da Escola Básica Um/Jardim de Infância Narcisa Pereira, bem como, ao Agrupamento de
Escolas Conde de Oeiras, no valor de cinco
mil oitocentos e dezoito euros e setenta e seis
cêntimos, como comparticipação na obra de
criação de uma sala de aulas adicional na Escola Básica Um António Rebelo de Andrade
e ainda ao Agrupamento de Escolas Paço de
Arcos, no valor de mil oitocentos e trinta e
dois euros e setenta cêntimos .
Proposta n.º 724/16 - DE - Ratificação do
despacho do Sr. Presidente da Câmara de
revogação do disposto na alínea f), da parte decisória da Proposta de Deliberação n.º
330/16 - Criação de um regime excecional de
regularização de dívida de refeições escolares, aprovada a 04/05/2016:
Deliberado ratificar o ato do Senhor Presidente da Câmara Municipal exarado no despacho datado de dezasseis de setembro de
dois mil e dezasseis, por meio do qual foi determinada a revogação do disposto na alínea
f), da parte decisória da proposta de deliberação número trezentos e trinta, de dois mil
e dezasseis, aprovada na reunião da Câmara
Municipal de Oeiras, realizada no dia quatro
de maio de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 725/16 - DE - Análise das candidaturas recebidas até 20 de setembro relativas a transportes escolares - 2016/2017:
Deliberado aprovar a análise das candidaturas recebidas até vinte de setembro, relativas
a transportes escolares – dois mil e dezasseis/
dois mil e dezassete.
Proposta n.º 727/16 - GP - Alteração do valor
de aquisição definido pela proposta de deliberação 551/16 para aquisição de um prédio
rústico, com a área de 24.652 m2, denominado linho, situado em Oeiras, à Sociedade Turcongel - Turismo, Urbanização, Construção e
Gestão, S.A.:
Deliberado adquirir à Turcongel o prédio
rústico, com uma área de vinte e quatro mil
seiscentos e cinquenta e dois metros quadrados, denominado Linho, situado em Oeiras
e São Julião da Barra, descrito na Conservatória do Registo Predial de Oeiras, sob o
número três mil cento e trinta e dois, de dez
de dezembro de mil novecentos e noventa
e três, da Freguesia de Oeiras e São Julião
da Barra e, inscrito na matriz predial rústica
com o artigo cento e cinquenta e oito, secções
trinta e três e trinta e quatro, da Freguesia de
Porto Salvo, pelo valor global de um milhão
setecentos e cinquenta mil euros, a liquidar
integralmente na data da outorga da escritura pública de compra e venda, a concretizar
até trinta e um de dezembro de dois mil e dezasseis, bem como, o seu envio à Assembleia
Municipal para aprovação.

Proposta n.º 728/16 - DPRH - P.º 126/DHRU/
DPRH/16 - Procedimento de concurso público para “Habitação Jovem - Rua das Pedreiras, n.º 4, em Leião:
Deliberado aprovar o procedimento de concurso público para Habitação Jovem – Rua
das Pedreiras, número quatro, em Leião, assim como, a sua submissão à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 729/16 - DPHCT - Isenção do pagamento do preço pela utilização temporária
da Livraria-Galeria Municipal Verney para
apresentação do livro “Conversas com um gorila chamado Virunga”, solicitada por Mário
Coelho:
Deliberado aprovar a isenção de pagamento
do preço de trinta euros e trinta e oito cêntimos, pela utilização temporária da Livraria-Galeria Verney a Mário Coelho, para apresentação do livro “Conversas com um gorila
chamado Virunga”.
Proposta n.º 730/16 – DPHCT - Atribuição de
bolsas de estudo a jovens músicos das bandas filarmónicas do Concelho para a Escola
de Música N.ª Sr.ª do Cabo - Centro Cultural
Paroquial N.ª Sr.ª do Cabo, Associação - Para o
ano letivo 2016/2017 - Aditamento:
Deliberado atribuir bolsas de estudo a jovens
músicos das bandas filarmónicas do Concelho para a Escola de Música Nossa Senhora
do Cabo, para o ano letivo dois mil e dezasseis/dois mil e dezassete.
Proposta n.º 731/16 - DP - SPO 13133/16 apenso ao 1406/80 - Pedido de alteração de alvará
de loteamento n.º 10/93, na Rua Francisco Gazul, em Porto Salvo, requerido por Rita Bento
de Almeida Menezes Salema.
Deliberado aprovar o pedido de alteração ao
alvará de loteamento número dez, de mil novecentos e noventa e três, localizado na Rua
Francisco Gazul, em Porto Salvo, requerido
por Rita Bento de Almeida Menezes Salema.
Proposta n.º 732/16 - DGPH - No âmbito do
“Programa de Habitação Jovem nos Centros
Históricos” atribuição de 6 frações nos prédios sitos no Largo da Pátria Nova, n.º 8 e Rua
Francisco Patarrão, n.º 8, em Carnaxide e Rua
Costa Pinto, n.º 196, em Paço de Arcos:
Deliberado aprovar no âmbito do “Programa
de Habitação Jovem nos Centros Históricos”
a atribuição em arrendamento de seis frações
nos prédios sitos no Largo da Pátria Nova,
número oito, em Carnaxide, Rua Francisco
Patarrão, número oito, em Carnaxide e Rua
Costa Pinto, número cento e noventa e seis,
em Paço de Arcos.
Proposta n.º 737/16 - DGP - Revogação da Proposta de Deliberação 517/16 por alteração do
tipo contratual definido para o Rés-do-Chão,
do Palácio dos Arcos, em Paço de Arcos, destinado à Vila Galé - Sociedade de Empreendimentos Turísticos, S.A.:
Deliberado aprovar a revogação da Proposta
de Deliberação número quinhentos e quinze,
de dois mil e dezassete, em face da alteração
do tipo contratual aí definido e destinado a
titular a ocupação, pela Vila Galé - Sociedade
de Empreendimentos Turísticos, Sociedade
Anónima, do rés-do-chão do imóvel denominado Palácio dos Arcos, em Paço de Arcos.
Proposta n.º 739/16 - GP - Atribuição de comparticipação financeira à Associação de Moradores do B.º dos Navegadores:
Deliberado atribuir uma comparticipação
financeira de mil euros, a favor da Associação de Moradores do Bairro dos Navegadores,
para aquisição dos ingredientes necessários à
confeção dos pratos da gastronomia tradicional cabo-verdiana preparados no âmbito das
Festas de Nossa Senhora da Paz.
Proposta n.º 740/16 - DRH - Preenchimento
de 11 postos de trabalho de Assistente Operacional na área de Pedreiro com recurso às
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reservas de recrutamento do Município - Relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho por tempo
indeterminado:
Deliberado aprovar a reserva de recrutamento de Assistente Operacional na área de Pedreiro do Município de Oeiras, para preenchimento de onze postos de trabalho, com vista à
constituição de relação jurídica de emprego
por tempo indeterminado.
Proposta n.º 741/16 - GP- Atribuição de comparticipação financeira à Escola Superior
Náutica Infante D. Henrique:
Deliberado atribuir uma comparticipação financeira de mil setecentos e cinquenta euros,
a favor da “Escola Superior Náutica Infante
Dom Henrique“, em Paço de Arcos, para
apoio ao “Concurso Poliempreende - Projetos
de Vocação Empresarial”.

EDITAL N.º 194/2016
PAULO CÉSAR SANCHES CASINHAS DA SILVA
VISTAS, LICENCIADO EM GESTÃO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
FAZ PÚBLICO que, esta Câmara Municipal,
em reunião ordinária realizada em 27 de julho de 2016, deliberou, no uso das competências fixadas na alínea k), do n.º 1 do artigo
33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/13, de 12 de setembro, aprovar e submeter à Assembleia Municipal, após apreciação pública, a Inclusão da
Rua Monsenhor Manuel Teixeira na ZEDL
Miraflores, que seguidamente se transcreve:
Inclusão da Rua Monsenhor Manuel Teixeira
na ZEDL Miraflores
I - Introdução:
1. A “Parques Tejo – Parqueamentos de Oeiras, E.M. SA “ é uma Empresa Municipal que
tem como objeto social a construção, instalação e gestão de sistemas de estacionamento
público pago, à superfície ou em estruturas
executadas no solo ou no subsolo, no território do concelho de Oeiras.
2. A particular atenção com que o Município
de Oeiras tem seguido a problemática da mobilidade dos cidadãos e das acessibilidades,
justifica a preocupação de manter atualizados os instrumentos que regulamentam o
quotidiano dos seus munícipes e visitantes,
procurando disciplinar o bem escasso que é
o estacionamento.
3. O acumular de experiência, na atividade
de gestão do estacionamento à superfície,
por parte da “Parques Tejo, E.M., S.A.” assume particular relevância porquanto da justeza da disciplina do referido estacionamento e
da adequação do mesmo às situações vividas
no dia-a-dia, resulta numa maior concretização do bem-estar das populações, sua mobilidade e consequente qualidade de vida.
II – Análise:
4. Em 04.06.2014, através da deliberação nº
372/2014, foi alargada a área da Zona de
Estacionamento de Duração Limitada de
Miraflores (Zona 03), com a inclusão de novas artérias e criação dos novos lugares de
estacionamento, de acordo com o Plano Estratégico para o Estacionamento Municipal,
aprovado pela Câmara Municipal de Oeiras
através da deliberação 1/2011, de 25.01.2011;
5. O arruamento Monsenhor Manuel Teixeira
não foi, todavia, incluído no alargamento aprovado, não obstante se situar imediatamente
adjacente à ZELD (alargada) existente;
6. Ora, atendendo a que a inclusão do citado
arruamento na ZEDL de Miraflores permitirá o fecho da malha desta zona de Algés, foi
entendido como adequado alargar a Zona
de Estacionamento de Duração Limitada de
Miraflores à Rua Monsenhor Teixeira, com
a criação de 29 lugares tarifados, conforme
planta em Anexo- Anexo 1;
7. Por sua vez, os preços a praticar na artéria

referida são os já existentes na Zona em causa- Taxa Verde, conforme tabela que se junta
como Anexo II;
8. Paralelamente, deverá ainda ser delegado
na “ Parques Tejo” o exercício de poderes e
faculdades compreendidos nas competências
previstas na alínea d) do nº 1 do art. 5º do DL
44/2005, de 23.02, ao abrigo do disposto na
alínea rr) do nº 1 do art. 33º da Lei 75/2013,
de 12.09, bem como n disposto no art. 35º e
seguintes do CPA e no art. 5º nº 1 alíneas c),
g) e h) e no nº 4 e, ainda, art. 11º nº 1 alínea
g), todos dos Estatutos da Parques Tejo- Parqueamentos de Oeiras EM, S.A”.
III – Fundamentação legal
e/ou regulamentar:
9. A presente proposta de deliberação encontra a sua base jurídica conformadora nos
termos do disposto:
- No Artigo 2º, nºs 1 e 2, alíneas a) e b) do
DL nº 81/2006, de 20 de Abril, que aprovou o
Regime relativo às condições de utilização de
parques e zonas de estacionamento;
- No art. 5º nº 1 alíneas c), g) e h) e no nº 4 e,
art. 11º nº 1 alínea g) e art.18º, n.º1, alínea h),
todos dos Estatutos da Parques Tejo;
- No Regulamento Geral aprovado pela CMO
em 29.07.2015 (deliberação nº 570/2015) e em
16.12.2015 (deliberação nº 1038/2015);
- Na alínea d) do nº 1 do art. 5º do DL 44/2005,
de 23.02, ao abrigo do disposto na alínea rr)
do nº 1 do art. 33º da Lei 75/2013, de 12.09;
- No disposto no art. 35º e seguintes do CPA e
no art. todos dos Estatutos da Parques - Tejo
Parqueamentos de Oeiras E.M., S.A.
IV - Proposta:
Pelo exposto, propõe-se a aprovação, pelo
executivo municipal:
1. A anexação da Rua Manuel Teixeira, em
Miraflores, e respetivos lugares estimados de
estacionamento, à Zona de Estacionamento
de Duração Limitada de Miraflores;
2. Da aplicação do tarifário já existente na
ZEDL em causa;
3. Da delegação, na “ Parques Tejo- Parqueamentos de Oeiras, E.M. SA ” do exercício de
poderes e faculdades compreendidos nas
competências previstas na alínea d) do nº 1
do art. 5º do DL 44/2005, de 23.02, ao abrigo
do disposto na alínea rr) do nº 1 do art. 33º da
Lei 75/2013, de 12.09, bem como n disposto
no art. 35º e seguintes do CPA e no art. 5º nº 1
alíneas c), g) e h) e no nº 4 e, ainda, art. 11º nº
1 alínea g), todos dos Estatutos da “Parques
Tejo- Parqueamentos de Oeiras EM, S.A”.
4. Submissão da proposta a consulta pública,
nos termos do artº. 101º., do CPA, publicando-se, para esse efeito, no Boletim Municipal e
na Internet.
V – Anexos:
Anexo I - Localização das ZEDL de Miraflores;
Anexo II - Preçário das ZEDL’S.
MAIS FAZ PÚBLICO que o mencionado Regulamento se encontra em apreciação pública, durante trinta dias, a contar da publicação deste edital, nos termos dos artigos 100.º
e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 07 de janeiro.
E para constar se passou o presente e outros
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares
públicos do costume.
Oeiras, 01 de agosto de 2016
O Presidente,
Paulo Vistas

EDITAL N.º 195/2016
PAULO CÉSAR SANCHES CASINHAS DA SILVA
VISTAS, LICENCIADO EM GESTÃO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
FAZ PÚBLICO que, esta Câmara Municipal,
em reunião ordinária realizada em 27 de ju-
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lho de 2016, deliberou, no uso das competências fixadas na alínea k), do n.º 1 do artigo
33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/13, de 12 de setembro, aprovar e submeter à Assembleia Municipal, após apreciação pública, a Inclusão da
Rua Francisco Marcelo Curto na ZEDL Algés,
que seguidamente se transcreve:
Inclusão da Rua Francisco Marcelo Curto na
ZEDL Algés
I – Introdução:
1. A “Parques Tejo – Parqueamentos de Oeiras, E.M. SA “ é uma Empresa Municipal que
tem como objeto social a construção, instalação e gestão de sistemas de estacionamento
público pago, à superfície ou em estruturas
executadas no solo ou no subsolo, no território do concelho de Oeiras.
2. A particular atenção com que o Município
de Oeiras tem seguido a problemática da mobilidade dos cidadãos e das acessibilidades,
justifica a preocupação de manter atualizados os instrumentos que regulamentam o
quotidiano dos seus munícipes e visitantes,
procurando disciplinar o bem escasso que é
o estacionamento.
3. O acumular de experiência, na atividade
de gestão do estacionamento à superfície,
por parte da “Parques Tejo, E.M., S.A.” assume particular relevância porquanto da justeza da disciplina do referido estacionamento e
da adequação do mesmo às situações vividas
no dia-a-dia, resulta numa maior concretização do bem-estar das populações, sua mobilidade e consequente qualidade de vida.
II – Análise:
4. A Rua Francisco Marcelo Curto não se encontra incluída na ZEDL de Algés;
5. Todavia, a inclusão do citado arruamento na
ZEDL de Algés permitirá dar cumprimento ao
previsto no Plano Estratégico para o Estacionamento Municipal, aprovado pela Câmara
Municipal de Oeiras disciplinando, ainda, o
estacionamento automóvel e promovendo a
melhoria das condições de segurança de circulação rodoviária e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida dos habitantes de
Algés, com a criação de 140 lugares tarifados,
conforme planta em anexo- Anexo 1;
6. Por sua vez, os preços a praticar na artéria referida são os já existentes na Zona em
causa, com aplicação de uma Taxa Verde e de
uma Taxa semanal, conforme tabela que se
junta como Anexo II;
7. Paralelamente, deverá ainda ser delegado
na “ Parques Tejo” o exercício de poderes e
faculdades compreendidos nas competências
previstas na alínea d) do nº 1 do art. 5º do DL
44/2005, de 23.02, ao abrigo do disposto na
alínea rr) do nº 1 do art. 33º da Lei 75/2013,
de 12.09, bem como n disposto no art. 35º e
seguintes do CPA e no art. 5º nº 1 alíneas c),
g) e h) e no nº 4 e, ainda, art. 11º nº 1 alínea
g), todos dos Estatutos da Parques Tejo- Parqueamentos de Oeiras EM, S.A”.
III – Fundamentação legal
e/ou regulamentar:
8. A presente proposta de deliberação encontra a sua base jurídica conformadora nos termos do disposto:
- No Artigo 2º, nºs 1 e 2, alíneas a) e b) do
DL nº 81/2006, de 20 de Abril, que aprovou o
Regime relativo às condições de utilização de
parques e zonas de estacionamento;
- No art. 5º nº 1 alíneas c), g) e h) e no nº 4 e,
art. 11º nº 1 alínea g) e art.18º, n.º1, alínea h),
todos dos Estatutos da Parques Tejo;
- No Regulamento Geral aprovado pela CMO
em 29.07.2015 (deliberação nº 570/2015) e em
16.12.2015 (deliberação nº 1038/2015);
- Na alínea d) do nº 1 do art. 5º do DL 44/2005,
de 23.02, ao abrigo do disposto na alínea rr)
do nº 1 do art. 33º da Lei 75/2013, de 12.09;
- No disposto no art. 35º e seguintes do CPA
e no art. todos dos Estatutos da Parques TejoParqueamentos de Oeiras EM, S.A

IV - Proposta:
Pelo exposto, propõe-se a aprovação, pelo
executivo municipal:
1. A anexação da Rua Francisco Marcelo Curto, em Algés, e respetivos lugares estimados
de estacionamento, à Zona de Estacionamento de Duração Limitada de Algés;
2. Da aplicação do tarifário já existente na
ZEDL em causa (taxa verde e taxa semanal)
e dos respetivos preços, conforme tabela que
constitui o Anexo 2;
3. Da delegação, na “ Parques Tejo- Parqueamentos de Oeiras, E.M. SA ” do exercício de
poderes e faculdades compreendidos nas
competências previstas na alínea d) do nº 1
do art. 5º do DL 44/2005, de 23.02, ao abrigo
do disposto na alínea rr) do nº 1 do art. 33º da
Lei 75/2013, de 12.09, bem como n disposto
no art. 35º e seguintes do CPA e no art. 5º nº 1
alíneas c), g) e h) e no nº 4 e, ainda, art. 11º nº
1 alínea g), todos dos Estatutos da “Parques
Tejo- Parqueamentos de Oeiras EM, S.A”.
4. Submissão da proposta a consulta pública,
nos termos do artº. 101º., do CPA, publicando-se, para esse efeito, no Boletim Municipal e
na Internet.
V – Anexos:
Anexo I - Localização das ZEDL de Algés;
Anexo II - Preçário da ZEDL Algés
MAIS FAZ PÚBLICO que o mencionado Regulamento se encontra em apreciação pública,
durante trinta dias, a contar da publicação
deste edital, nos termos dos artigos 100.º e
101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 07 de janeiro.
E para constar se passou o presente e outros
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares
públicos do costume.
Oeiras, 02 de agosto de 2016
O Presidente,
Paulo Vistas

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO
DE RUÍDO DE OEIRAS
Consulta Pública
A Consulta Pública do Plano Municipal de
Redução de Ruído de Oeiras encontra-se
a decorrer pelo período de 60 dias, conforme resulta do art.º 14.º do Decreto-Lei n.º
146/2006 de 31 de julho e da decisão da Câmara Municipal de Oeiras de 2016/7/27.
Toda a documentação do Plano encontra-se
acessível na página internet do Município
de Oeiras (www.cm-oeiras.pt) e em papel
no Gabinete de Desenvolvimento Municipal
(GDM), localizado no Edifício Atrium, sito na
Rua do Coro de Santo Amaro de Oeiras, n.º
4A em Paço de Arcos, onde o atendimento
presencial é feito por agendamento telefónico através do número 214408324, no período
compreendido entre as 9h30 e as 18h00.
Para efeito de eventuais observações ou sugestões por parte dos interessados, encontra-se disponível um formulário de registo de
participação em suporte digital acessível
através da mesma página internet, e em suporte papel no GDM.
Será realizada uma sessão de esclarecimento no dia 25 de outubro de 2016, das 18h00
às 19h00, no Auditório da Biblioteca Municipal de Oeiras, localizada na Av. Francisco Sá
Carneiro, n.º 17, Urbanização do Moinho das
Antas, em Oeiras.

EDITAL N.º 236/2016
PAULO CÉSAR SANCHES CASINHAS DA SILVA
VISTAS, LICENCIADO EM GESTÃO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
FAZ PÚBLICO que a Assembleia Municipal
de Oeiras aprovou na sessão ordinária n.º 04,
realizada em 19 de setembro de 2016, nos
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termos do preceituado na alínea g) do n.º 1
do art.º 25.º da Lei 75/13, de 12 de setembro,
mediante proposta da Câmara Municipal,
tomada em reunião ordinária de 18 de maio
de 2016, a Alteração da Tabela de Taxas e Outras Receitas e respetivas fórmulas de cálculo, anexas ao Regulamento de Permissões
Administrativas, Taxas e Outras Receitas do
Município de Oeiras (RPATOR) e que seguidamente se transcreve:
Alteração da Tabela de Taxas e Outras Receitas e respetivas fórmulas de cálculo, anexas
ao Regulamento de Permissões Administrativas, Taxas e Outras Receitas do Município de
Oeiras (RPATOR)
O Município de Oeiras tem competência
quanto ao acesso e exercício de atividades
de comércio, serviços e restauração e gestão
do espaço público, sempre que solicitado a
conceder uma “licença, prática de atos administrativos e satisfação administrativa de
outras pretensões de caráter particular” ou,
autorizar a “utilização e aproveitamento de
bens do domínio público e privado municipal”, nos termos do disposto no artigo 6.º,
n.º1, alíneas b) e c) da Lei n.º53-E/2006, de 29
de dezembro, tendo, por isso, a faculdade de
criar, liquidar e cobrar taxas municipais pela
prestação aos particulares destas utilidades.
No passado dia 3 de Dezembro de 2014 a Câmara Municipal de Oeiras, doravante CMO,
procedeu à aprovação da Deliberação n.º
885/2014.
Com a adoção deste ato, o órgão municipal
aprovou o projeto de alteração da Tabela de
Taxas e Outras Receitas, bem como as respetivas fórmulas de cálculo, anexa ao Regulamento de Permissões Administrativas, Taxas
e Outras Receitas do Município de Oeiras
(RPATOR), tendo ainda promovido a sua
publicação em edital, conforme o disposto
no Art.º 56.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, doravante RJAL, aprovado pela
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a fim de
proceder à audiência dos interessados, dando
por assim cumprimento ao estatuído nos Art.
ºs 117.º e 118.º do Código do Procedimento
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91 , de 15 de Novembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei
n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Sucede que, após a Deliberação supra identificada, veio a ser publicado o Decreto-Lei
n.º 10/2015 de 16 de Janeiro, que aprovou o
regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração
(RJACSR) cuja entrada em vigor ocorreu no
dia 01 de Março de 2015.
I – Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de Janeiro,
Aprova o Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e
Restauração (RJACSR)
«Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de Julho, que transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva
n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006,
relativa aos serviços no mercado interno, o
Decreto-Lei n.º 10/2015, veio, tal como previsto naquele diploma, implementar de forma
acrescida os princípios e as regras a observar
no acesso e exercício das atividades de serviços realizadas em território nacional. Neste
sentido, “introduziu simplificações a diversos
diplomas conexos, em matéria de horários
de funcionamento de estabelecimentos de
comércio e de serviços e de vendas a retalho
com redução de preço, a fim de revitalizar o
pequeno comércio e os centros urbanos onde
se localiza”. »
Para além da referida aprovação do RJACSR
e alterações a outros diplomas legais, procedeu ainda à alteração e revogação de inúmeras normas do Decreto-Lei n.º 48/2011,
de 1 de Abril, decreto-lei que simplificava o
regime de exercício de diversas atividades
económicas no âmbito da iniciativa «Licenciamento zero», que por via desta importante

alteração fica restrito à simplificação do “…
regime de ocupação do espaço público, da
afixação e da inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial, no âmbito da
iniciativa «Licenciamento zero», …”.
No que à regulação da ocupação do espaço
público diz respeito, a principal modificação,
razão de entre outras da presente proposta de
deliberação, prendem-se com a supressão do
Procedimento da Comunicação Prévia com
Prazo, procedimento inerente ao pedido de
dispensa do cumprimento dos critérios legais
e regulamentares necessários à Ocupação do
Espaço Público, surgindo no seu lugar, por
alteração da redação das normas dos n.ºs 4
a 9 do Art.ºs 12.º e 15.º, o Procedimento de
Autorização.
A Comunicação prévia com prazo, consistia,
nos termos da anterior redação dada aos n.os
5 do Art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, “…
numa declaração que permite ao interessado proceder à ocupação do espaço público,
quando o presidente da câmara municipal
territorialmente competente emita despacho
de deferimento ou quando este não se pronuncie após o decurso do prazo de 20 dias,
contado a partir do momento do pagamento
das taxas devidas.”.
Vem a talho de foice, referir que a mera comunicação prévia (sem prazo), que não tendo
sido objeto de qualquer alteração, consiste
numa comunicação efetuada no “Balcão do
Empreendedor” que permite ao interessado,
quando este cumpra todos os critérios legais
e regulamentares, e após o pagamento das taxas devidas, a imediata ocupação do espaço
público, ou seja não carece de qualquer consentimento ou controlo prévio por parta da
autoridade administrativa.
A Autorização administrativa é um pedido dirigido, à autoridade administrativa, pelo interessado detentor de um direito pré-existente
na sua esfera jurídica mas cujo seu exercício
está dependente da autorização prévia por
parte da autoridade administrativa. Nesta
senda, o mui ilustre professor Dr. Marcello
Caetano, define-a como «o ato administrativo que permite a alguém o exercício de um
seu direito ou poderes legais» [in Manual
de Direito Administrativo, 10.ª edição, tomo
I, Coimbra, 1991, páginas 459 e 460]. Acrescentando, ainda, que o destinatário da autorização “… possui, pois, um direito ou certo
poder, mas o exercício deles está-lhe vedado
antes que intervenha previamente o consentimento da Administração fundado na apreciação de circunstâncias de interesse público
que possam tornar conveniente ou inconveniente esse exercício …”.
Do exposto no paragrafo anterior resulta que,
a autorização administrativa é distinta da licença administrativa, na medida em que esta
última se carateriza por, conforme elucidava
Marcelo Caetano, na licença, “o particular
não é titular de nenhum direito face à Administração e a atividade que ele se propõe
desenvolver é até, em princípio, proibida pela
lei; mas a própria lei admite que, em certos
casos e a título excecional, a Administração
Pública possa permitir o exercício dessa atividade”.
II – Introdução de taxas administrativas de
apreciação prévia (inicial)
O Município não tem vindo a assegurar a liquidação das taxas administrativas, interiorizando todos os custos da atividade administrativa, devido à não imputação dos custos
da atividade pública, em que incorreu até à
adoção do ato de deferimento, ou de indeferimento, limitando-se, única e exclusivamente
a liquidar as taxas pelos direitos conferidos
ou remoção dos obstáculos jurídicos.
A imputação das taxas administrativas ao interessado, mais não é do que a administração
a externalizar os custos em que incorreu pela
adoção do ato, por quem deles tem interesse
e beneficia, em suma, mais não será do que
instituir o principio do utilizador pagador.
Esta taxa de apreciação prévia de aplicação

transversal a todos os pedidos de autorização, meras comunicações prévias e pedidos de licenciamento e respetivas renovações, deverá ser paga pelo interessado no ato de submissão do
pedido, sob pena de desconsideração do mesmo.
Assim, resultou na proposta de alteração ao Art.º 1.º da Parte I da Tabela de Taxas e Outras
Receitas, cujo documento anexo apresenta a “Proposta de alteração da fundamentação económica financeira das Taxas e Outras Receitas”.
De acordo com a fundamentação adotada o valor das taxas foi calculado com base nos custos de
pessoal e não apenas os custos de desgaste do equipamento, consumíveis, eletricidade, correspondência e custos de manutenção do portal, de modo a abranger a integralidade dos custos em
que o Município incorre, até à futura revisão geral do RPATOR.
III – Implementação de uma Taxa diferenciada de Incentivo à instalação de esplanadas nos
Núcleos Históricos e Áreas de Reabilitação Urbana
No concelho de Oeiras existem 17 núcleos antigos: Algés de Cima, Barcarena, Carnaxide, Caxias,
Cruz-Quebrada, Dafundo, Laveiras, Leceia, Linda-a-Pastora, Linda-a-Velha, Oeiras, Paço de Arcos,
Porto Salvo, Queijas, Queluz de Baixo, Valejas e Vila Fria.
Até à presente data, o Município de Oeiras não incorporou na sua tabela de taxas e outras receitas
a uma politica de diferenciação das taxa a tributar pela ocupação do espaço público com esplanadas, não existindo qualquer fator de descriminação positiva quer esta estejam implantadas nos
núcleos históricos ou áreas de reabilitação urbana (ARU), quer estejam na periferia.
Uma vez que a incrementação da vida social assume um caracter fundamental para a revitalização
dos núcleos históricos ou áreas de reabilitação urbana, por forma a tornar mais atrativa e convidativa a ocupação com esplanadas, a presente proposta de descriminação positiva por via da adoção
de uma taxa reduzida para estes locais, visa fomentar e encorajar a implementação e manutenção
de espaços de convívio social, que permitam às pessoas fruir do espaço publico, encorajando-as a
permanecer e desfrutar destes espaço com maior assiduidade, cumprindo os desígnios previstos no
artigo 5.º, n.º1 da Lei n.º53-E/2006, de 29 de dezembro e artigo 36.º do RPATOR.
IV – Redução das taxas municipais de ocupação de espaço público com esplanadas
Nos últimos anos temos sido confrontados com a necessidade de se proceder à redução das
taxas municipais de ocupação de espaço público com esplanadas, pois os comerciantes deste
Concelho, designadamente da área da restauração e bebidas estariam a ressentir-se com o
valor elevado das taxas municipais.
Em 2012, com o Regulamento de Permissões Administrativas, Taxas e Outras Receitas verificou-se um aumento na ordem dos 130% para as esplanadas abertas (anos seguintes, por mês)
e uma redução de 19% para as esplanadas fixas/fechadas (anos seguintes, por mês). Vejamos
o quadro seguinte:

Paralelamente e no mesmo ano, com a aplicação do Licenciamento Zero, ficaram isentas do
licenciamento e do pagamento de taxas as seguintes formalidades:
• Atividade das agências de venda de bilhetes para espetáculos públicos e o pagamento da respetiva taxa - previsto nos Art.ºs 35.º, 36.º e 37.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro;
• Exercício da atividade de realização de leilões e o pagamento da respetiva taxa - previsto no
Art.º 41.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro;
• Mensagens publicitárias e o pagamento da respetiva taxa, quando as mesmas são de natureza
comercial, afixadas ou inscritas em bens de que são proprietárias ou legítimas possuidoras ou
detentoras entidades privadas e não são visíveis ou audíveis a partir do espaço público, conforme o previsto na alínea a) do n.º 3 e n.º4 do Art.º 1.º da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, na redação
que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril;
• Mensagens publicitárias de natureza comercial e o pagamento da respetiva taxa - previsto
na alínea b) do n.º 3 do Art.º 1.º da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, alterada pelo Decreto-Lei n.º
48/2011, de 1 de abril, com as seguintes características:
• Mensagens afixadas ou inscritas em bens de que são proprietárias ou legítimas possuidoras
ou detentoras entidades privadas e a mensagem publicita os sinais distintivos do comércio do
estabelecimento ou do respetivo titular da exploração ou está relacionada com bens ou serviços comercializados no prédio em que se situam, ainda que sejam visíveis ou audíveis a partir
do espaço público;
• Mensagens afixadas ou inscritas no próprio bem imóvel objeto da transação publicitada,
ainda que sejam visíveis ou audíveis a partir do espaço público (ex.: placas, cartazes ou inscrições em vidros do tipo "Vende-se", "Arrenda-se", "Trespassa-se"), afixadas por particulares ou
imobiliárias, colocadas no imóvel objeto da transação;
• Mensagens publicitárias de natureza comercial e o pagamento da respetiva taxa - previsto
na alínea c) do n.º 3 do Art.º 1.º da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, alterada pelo Decreto-Lei
n.º 48/2011, de 1 de abril, com mensagens afixadas, inscritas ou colocadas no espaço público
contíguo à fachada do estabelecimento, que publicitem sinais distintivos do comércio do estabelecimento, do respetivo titular da exploração ou estejam relacionadas com bens ou serviços
comercializados no estabelecimento (ex.: inscrições em mesas, cadeiras e guarda-sóis, toldos,
expositores, vitrinas; distribuição de impressos publicitários ou de amostras de produtos comercializados no estabelecimento, etc..
A partir do ano de 2013 verifica-se uma quebra substancial nas receitas provenientes da
publicidade. Em 2014 e comparando períodos homólogos, as quebras nas receitas são superiores a 42%.
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V – Impacto da introdução de taxas administrativas de apreciação prévia às formalidades
do Licenciamento Zero e redução das taxas municipais de ocupação de espaço público com
esplanadas
Se aplicarmos as taxas administrativas à formalidade de licenciamento de esplanadas, nos termos do Licenciamento Zero e acrescermos a redução nas taxas de ocupação de espaço público
com esplanadas, verificamos que o valor acrescido com as taxas de apreciação prévia novas
resultantes dos pedidos de autorização ou mera comunicação prévia é marginal, sendo mais do
que compensado pela eliminação das despesas com a publicidade.
Partilhamos o seguinte exemplo que reflete um caso-tipo de um estabelecimento de restauração e bebidas com esplanada no ano de 2014 e 2015 e ainda o cenário proposto:
Taxas aplicáveis em 2014 e 2015

Proposta de alteração com a introdução da Mera Comunicação Prévia + esplanada aberta 2,00€

Proposta de alteração com a introdução do Pedido de Autorização + esplanada aberta 2,00€

Com a nova proposta:
• O comerciante pela afixação ou inscrição
de mensagens publicitárias em bens de que
são proprietários ou legítimos possuidores ou
detentores e a mensagem publicita os sinais
distintivos do comércio do estabelecimento
ou do respetivo titular da exploração ou está
relacionada com bens ou serviços comercializados no prédio continua a não estar sujeito a licenciamento, a autorização, ou a mera
comunicação prévia ou a qualquer outro ato
permissivo;
• Alterou-se o Art.º 1.º da Tabela de taxas,
criando-se taxas de apreciação prévia a liquidar nas meras comunicações prévias, nos procedimentos de autorização e procedimentos
de licenciamento e renovações subsequentes,
no valor de 20,00 €, 42,00 € e 42,00 €, respetivamente;
• Na ocupação do espaço público com esplanadas abertas, reduz-se o valor do m2/mês de
3,00€ para 2,00€, mediante a eliminação da
diferenciação das taxas a liquidar no 1.º ano
das taxas a liquidar no 2.º ano e seguintes
[confrontar al. b1) e b2) do n.º 1 do Art.º 22.º
da Tabela de Taxas], criando-se no seu lugar
uma única taxa de valor intermédio de €2,00
[vide, Art.º 1.º da Proposta de alteração da Tabela, que altera do n.º 1 do Art.º 22.º];
(Com a presente proposta, a fatura a pagar
por este comerciante diminui aproximadamente 35%.)
• Na ocupação do espaço público com esplanadas fixas ou fechadas, alterou-se o valor do
m2/mês, mediante a eliminação da diferenciação entre taxas a liquidar no 1.º ano das taxas a liquidar no 2.º ano e seguintes [confrontar al. a1) e a2) do n.º 1 do Art.º 22.º da Tabela
de Taxas], criando-se no seu lugar uma única
taxa de valor intermédio de €6,00 [vide, Art.º
1.º da Proposta de alteração da Tabela, que
altera o n.º 1 do Art.º 22.º].
VI – Fundamentação legal e/ou regulamentar
• D.L. n.º10/2015, de 16 de janeiro;
• D.L. n.º48/2011, de 1 de abril, na redação do
D.L. n.º10/2015, de 16 de janeiro;
• Artigo 8.º da Lei n.º53-E/2006, de 29 de dezembro, conjugado com o artigo 31.º, n.º6 do
RPATOR;
• Artigos 101.º e 165.º e seguintes do Código
do Procedimento Administrativo.

Proposta de alteração com a introdução do Pedido de Licenciamento + esplanada aberta 2,00€

Em 2012, o comerciante pagava uma fatura anual 2.299,32 €, que incluía a ocupação de espaço
público (esplanada aberta, toldos e sanefas) e a publicidade ao estabelecimento e em 2014 e
2015 passou a pagar, respetivamente, 2.154,84 € e 2.233,32 €, derivado da isenção de pagamento de publicidade.
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VII - Proposta
Pelo exposto, deliberou-se:
1 – Revogar a Proposta de Deliberação n.º
885/2014, aprovada por Maioria em reunião
de Câmara realizada em 03 de Dezembro de
2014;
2 – Aprovar a Alteração da Tabela de Taxas e
Outras Receitas;
3 – Aprovar o aditamento do número 1.0 e a
alteração ao número 5.13 à Fundamentação
Económica - Financeira das Taxas e Outras
Receitas, das taxas agora implementadas,
anexa ao Regulamento de Permissões Administrativas, Taxas e Outras Receitas do Município de Oeiras (RPATOR);
VII – Anexos
• Anexo I - Alteração da Tabela de Taxas e Outras Receitas;
• Anexo II – “Anexo XIV - Mapa das Áreas
de Incentivo à instalação de esplanadas de
Esplanadas em Núcleos Históricos e ARU’S
– Áreas de Reabilitação Urbana” a que faz referencia o artigo 2.º da Proposta Alteração da
Tabela de Taxas e Outras Receitas.
• Anexo III - Alteração da taxa e respetiva
fundamentação económica financeira “Alteração da fundamentação económica financeira das Taxas e Outras Receitas”

PENSAR

Dicas para
a sustentabilidade
Pequenas atividades no nosso dia-a-dia
podem tornar o mundo mais sustentável
e contribuir para a melhoria da qualidade
de vida de todos.
O Núcleo de Promoção e Sensibilização
Ambiental do Departamento de Ambiente e
Equipamento da Câmara Municipal de Oeiras
lembra o quanto é importante adotar atitudes
inteligentes e amigas do ambiente.

Consumo Responsável
Consumir de forma sustentável significa que devemos reduzir
os impactes negativos sobre o Ambiente e satisfazer as nossas
necessidades sem comprometer as gerações futuras, utilizando
os recursos naturais e a energia com mais eficiência. Tenha um
consumo responsável e adote as seguintes sugestões:

CONFERÊNCIAS
CONFERÊNCIAS

Jornadas Europeias do Património

Visitar, conhecer
e valorizar
o património do concelho

S

ensibilizar os cidadãos
europeus para a importância da salvaguarda
do património é o
principal objetivo das
Jornadas Europeias
do Património, uma
iniciativa anual do Conselho da Europa
e da União Europeia envolvendo cerca
de 50 países.
Neste sentido cada país elabora anualmente propostas de trabalho que visam
envolver a sociedade civil em torno do
seu património, da sua memória, através
de programas de atividades acessíveis
e gratuitos para todos. A nível nacional
a Direção Geral do Património Cultural
(DGPC) assume as jornadas como um
evento catalisador e congregador dos
esforços de todos na aproximação do
cidadão ao património.
Associado a este evento desde 2003,
o Município de Oeiras tem procurado
acompanhar o tema proposto pela
DGPC, mas, sobretudo, tem tentado
ser abrangente na abordagem feita ao
património concelhio, através da realização de projetos que, ao longo dos anos,
visam a aproximação da comunidade ao
património oeirense.
Em 2016, dando continuidade a um
programa que a Câmara Municipal de
Oeiras pretende que seja inclusivo na

abordagem do património, a proposta foi no sentido de proporcionar um
novo olhar sobre algumas peças do
património concelhio que fazem parte
da paisagem quotidiana mas que nem
sempre são verdadeiramente conhecidas
e valorizadas como tal.
Neste sentido realizaram-se visitas
orientadas à linha de costa e às fortificações marítimas, da praia da Torre ao
Forte de São João das Maias, com destaque para a Fortaleza de São Julião da
Barra; ao recinto do Estádio Nacional,
um relevante exemplo do património da
arquitetura do Desporto; ao conjunto
habitacional de Nova Oeiras, onde a
arquitetura, o urbanismo e o paisagismo
assumem incontornável importância no
contexto do modernismo europeu; ao
Castro de Leceia, um marco da ocupação
pré-histórica no concelho e, por fim, à
vinha que produz o centenário vinho
Villa Oeiras, um património natural que
constitui uma marca identitária local.
Este tipo de iniciativa visa uma aproximação física e emocional das pessoas
aos sítios. Porque só se estima e aprecia
o que se conhece, as visitas guiadas aos
locais de interesse histórico-patrimonial
desempenham um papel importante na
preservação e valorização do património
e, consequentemente, na construção da
cidadania.¬

• Pense antes de comprar. Compre apenas aquilo de que necessita e habitue-se a pensar no que irá acontecer ao que comprou
quando já não lhe interessar. Adquira produtos ecológicos, use
detergentes com baixo teor de fosfato e biodegradáveis e utilize-os nas doses recomendadas pelos fabricantes;
• Prefira alimentos orgânicos de produção local (apresentam
menor impacto ao nível de consumo de energia na sua conservação e transporte);
• Evite produtos com corantes e conservantes e refeições pré-cozinhadas;
• Economize na eletricidade, moderando o aquecimento/
arrefecimento, preferindo a luz natural, usando lâmpadas de
baixo consumo de energia e eletrodomésticos mais eficientes, de
classe A+ ou A++;
• Economize na água, colocando redutores de caudal nas torneiras e chuveiros, tomando duche em vez de banho de imersão
e reutilizando a água das chuvas;
• Leia os rótulos e etiquetas dos produtos. É importante conhecer a origem das matérias-primas e o efeito que provocam no
ambiente em termos de resíduos;
• Escolha produtos ecológicos, produtos naturais à base de extratos de plantas e prefira detergentes com baixo teor de fosfato
e biodegradáveis;
• Opte por peças de vestuário e calçado fabricado a partir de
fibras alternativas (lã e algodão biológico, fibras celulósicas de
faia, bambu), mais sustentáveis com processos de fabrico mais
ecológico;
• Adquira produtos duráveis em lojas e sites que promovam a
troca ou venda de produtos usados em bom estado de utilização;
• Reduza o consumo de papel, diminuindo a impressão de documentos e optando
sempre que possível por papel reciclado;
• Adira à compostagem doméstica reutilizando resíduos vegetais para produzir
fertilizante natural para a horta ou jardim.

Para mais
informações ou
sugestões ligue o
Número Verde
do Ambiente:

800 201 205
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Jorge Barreto Xavier em Conversas na Aldeia Global

A Cultura na Vida de Todos os Dias

A

s Conversas na
Aldeia Global,
moderadas por
Vasco Trigo,
regressaram ao Auditório da
Biblioteca Municipal de Oeiras
com Jorge Barreto Xavier para
uma conversa sobre a sua mais
recente obra, A Cultura na
Vida de Todos os Dias. O acesso à informação, à educação e
à cultura é parte integrante do
percurso para a sustentabilidade. A cultura tem um papel
preponderante “na vida de todos os dias” como ponte para o
conhecimento e para a criação
de uma sociedade informada e
sustentável. Nas suas diversas
formas, é um elemento central
dos desafios contemporâneos
e elemento necessário (se bem
que não suficiente) da construção pessoal e social.
Nascido em Goa em 1965, Jor-

ge Barreto Xavier licenciou-se
em Direito pela Universidade
de Lisboa, pós-graduou-se em
Gestão das Artes pelo INA e
fez o diploma de Estudos Avançados em Ciência Política da
Universidade Nova de Lisboa.
Tem dedicado a sua atividade
profissional às relações entre
Cultura, Educação e Sociedade
Civil. Entre 2008 e 2010 exerceu o cargo de diretor-geral das
artes no Ministério da Cultura.
Anteriormente já havia sido
vereador da Câmara Municipal
de Oeiras, com os Pelouros da
Cultura, Juventude e Defesa
do Consumidor (2003/05), tal
como também membro do
Conselho de Administração do
Instituto Português da Juventude (1999/02) e, entre outras
funções exercidas, consultor do
Ministério da Cultura (2002).
Em 2012 assumiu a responsabi-

lidade governativa de secretário de Estado da Cultura, missão que exerceu até ao fim
do mandato do XIX Governo Constitucional, em outubro de 2015. Regressou em 2016
ao ISCTE-IUL para concluir a tese de doutoramento, lecionar e dirigir o Programa
Cultura, Desenvolvimento e Sociedade. ¬

PATRIMÓNIO
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Amigos dos Museus
em Barcarena
A Fábrica da Pólvora de Barcarena acolheu o Encontro Anual da Federação de
Amigos dos Museus de Portugal (FAMP)
que, sob o tema ‘A complementaridade
entre as Associações de Amigos e os
Museu’, teve lugar no dia 8 de outubro.
Este encontro foi coorganizado pelo
Grupo de Amigos do Museu da Pólvora
Negra (GAMPN), como membro e sócio
da FAMP e contou com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras.
Reconhecida pelo ministério da Cultura e declarada de superior interesse
cultural e nacional, a Federação de
Amigos dos Museus de Portugal é a
representante de Portugal na Federa-

ção Mundial dos Amigos dos Museus
(WFFM – World Federation of Friends
of Museums), uma organização não-governamental existente desde 1989, com
estatuto consultivo junto da UNESCO
e que conta com mais de um milhão de
amigos em todo o mundo.
A FAMP conta atualmente com mais de
vinte grupos de amigos de museus associados, procurando a criação de novos
grupos de amigos que, em conjunto com
as forças locais, possam contribuir para
ajudar a fazer da cultura um hábito
quotidiano, em conjunto com os seus
associados beneméritos e honorários. ¬

Autores proibidos
em análise
Mais do que uma obra, foram dois
os autores em análise na sessão
do ciclo Livros Proibidos realizada em outubro no auditório da
Biblioteca Municipal de Oeiras. O
encontro com o público moderado
por Maria Flor Pedroso teve como
convidado António Moreira Antunes, ou simplesmente António,
como assina o cartoonista e caricaturista político que escolheu
falar sobre José Vilhena e Abel
Manta.
Escritor, cartoonista e pintor, um
grande sátiro da condição portu-

WORKSHOP

Curtas
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China, o Império do Meio: workshops em Oeiras
A China, sociedade milenar, teve uma grande importância no contributo para o
desenvolvimento e equilíbrio da sociedade moderna. Com o objetivo de estreitar a
ponte entre o Oriente e Ocidente, promover o conhecimento da cultura e história
do Império do Meio, foi organizado um ciclo de workshops, entre setembro
e outubro, na Livraria-Galeria Municipal Verney para abordar temas como a
língua, escrita, história recente, aspetos comportamentais, política internacional,
sociologia e várias curiosidades.

guesa, em ditadura e liberdade,
Vilhena dedicou-se a satirizar a
realidade política e social do país
em que nasceu. Foi autor de quase seis dezenas de livros, todos
censurados durante a ditadura.
Já Abel Manta foi arquiteto, pintor, ilustrador e cartoonista, um
dos maiores das décadas de 1960
e 1970. Nos anos anteriores e posteriores ao 25 de abril publicou
regularmente em jornais de grande tiragem trabalhos emblemáticos da situação político-social
portuguesa. ¬
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‘Esteiros’
em análise
no ciclo Livros
Proibidos

E

steiros’, a obra-prima de Soeiro Pereira Gomes, foi a obra em destaque
na sessão do mês de setembro do
ciclo de conversas Livros Proibidos
que teve como convidada Clara Ferreira Alves e
moderação de Nicolau Santos.
O livro retrata a história de cinco meninos que
trabalhavam em vez de ir à escola. A miséria
retratada nesta obra é mais do que ficção: é a
realidade de um país pobre e sem esperança,
onde mais de metade da população é analfabeta, na vigência do regime ditatorial de Salazar.
Da janela do seu quarto, Soeiro Pereira Gomes
observava a luta trágica dos operários para
sobreviver. Entre os homens, havia crianças em
idade de aprender as primeiras letras. Recolhiam

o barro dos estreitos canais do rio Tejo, os esteiros, para dele
fazerem telhas e tijolos. Trabalhavam a troco de um salário
miserável, que os condenava à mendicidade, a uma vida sem
saída da pobreza. O autor refletia sobre a injustiça opressora
e exploradora, organizada em favor dos mais fortes. ¬

‘Esteiros’, a obra-prima
de Soeiro Pereira Gomes, foi
a obra em destaque na sessão
do mês de setembro do ciclo
de conversas Livros Proibidos
que teve como convidada
Clara Ferreira Alves e
moderação de Nicolau Santos.
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Diálogos entre leitores
e escritores nas bibliotecas

A

escritora Filipa Leal e a leitora Luísa Pimenta foram as protagonistas
da edição de setembro da iniciativa ‘Se eu fosse um livro – Diálogos
entre leitores e escritores’, realizada na Biblioteca Municipal de Algés.
De um lado, uma poetisa, jornalista e argumentista com mais de dez
anos de carreira literária e muitos livros de poesia publicados. Do outro, uma jovem
de 18 anos, leitora e escritora compulsiva, amante de poesia, de filosofia, de conversas, de ouvir e de aprender. O encontro teve moderação de Pedro Lamares. ¬

BIBLIOTECAS

Os livros também
foram à praia
Durante todo o verão a Câmara Municipal de Oeiras promoveu o livro e a
leitura junto da população do concelho, através da Biblioteca de Praia, uma
iniciativa associada às bibliotecas municipais.
A par dos banhos e do sol, os veraneantes também puderam desfrutar da
leitura de jornais e revistas ou escolher os seus livros preferidos para leitura de verão. Todas as quintas-feiras de manhã houve ainda atividades para
os mais pequenos.
Esta iniciativa da Câmara Municipal de Oeiras, totalmente gratuita, teve
por objetivo promover a aproximação da população do concelho às bibliotecas municipais. ¬
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Zonas de amamentação
e fraldários mistos

Dotar todos os espaços municipais de atendimento ao público de zonas reservadas à
amamentação e à troca de fraldas e cuidado dos bebés é o objetivo do Município de Oeiras
que, neste sentido, já começou a criar as condições para que tal seja possível.

N

os jardins e espaços verdes do concelho
também foi colocada sinalética alusiva à
temática, incentivando as mães a sentirem-se à vontade para amamentar os seus
filhos, tranquilamente e em comunhão com a natureza.
O Município de Oeiras firmou, com o Agrupamento de
Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras, uma
parceria que vai permitir desenvolver uma campanha
de promoção do aleitamento materno intitulada Amamentar também é Cuidar.
Esta campanha visa colmatar as baixas taxas de aleitamento materno e a cessação prematura do mesmo,
fatores com ‘implicações desfavoráveis importantes
para a saúde e para a estrutura social da mulher, da
criança, da comunidade e do meio ambiente, resultando num aumento das despesas do serviço nacional de
saúde, bem como no aumento das desigualdades em
saúde’ (dados do Relatório do Aleitamento Materno,
da Direção Geral de Saúde). ¬

FAMÍLIA

Gerações reunidas
num piquenique
animado
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O

Dia Internacional do Idoso foi celebrado em Oeiras com a
primeira edição da iniciativa ‘Oeiras tem muitas idades’, um
encontro intergeracional realizado ao longo da tarde do dia
1 de outubro, no Jardim Municipal de Oeiras.
‘Traga o seu lanche que nós garantimos a animação’ foi o
convite dirigido à população, de todas as gerações, pela
Câmara Municipal de Oeiras, que promoveu esta iniciativa no âmbito do
programa Encontros de Outubro.
Arruada musical, aulas de yoga e chi kung, teatro, folclore, orientação pedestre,
insufláveis e jogos para os mais pequenos foram algumas das atividades ao
dispor dos participantes. ¬
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Vindimas
com história

A

tradicional Festa da Vindima, que
anualmente assinala o encerramento da vindima da uva do vinho de
Carcavelos Villa Oeiras, teve este
ano uma novidade: uma recriação
histórica das vindimas no século XVIII. Esta festa,
aberta à população mediante inscrição prévia,
teve lugar no dia 21 de setembro, nos terrenos da
antiga Estação Agronómica Nacional, em Oeiras.
Este evento teve por objetivo proporcionar aos
participantes uma ‘viagem no tempo’, remetendo-os para o ambiente vivido no início da produção

do vinho de Carcavelos, na original Quinta de
Cima do Conde de Oeiras e Marquês de Pombal.
Na vinha decorreu a apanha da uva pelo povo (figurantes trajados à época), a quem as aguadeiras
distribuíram água em bilhas de barro. A uva seguiu depois, em carroça puxada por uma parelha
de bois, para a adega do Casal da Manteiga, onde
foi feita a pisa da uva numa selha de madeira. Disponível esteve também a charrete da marquesa,
puxada por cavalos, para transporte de pessoas. A
festa terminou com um almoço convívio. ¬

ARTES

Oeiras voltou a distinguir
os jovens talentos da Linha
O Centro Cultural Palácio do Egipto foi o palco da final do concurso
Talentos da Linha, na noite do dia 3 de setembro.

A

berto à participação de
jovens entre os 12 e os 25
anos, Talentos da Linha
é um projeto educativo/
cultural sob a forma de
concurso que pretende descobrir novos
talentos nas áreas do canto, da dança e
da moda.
O desafio foi lançado junto das escolas
do concelho, das juntas de freguesia,
centros de juventude, escolas de dança,
música e canto, tendo o resultado
superado as melhores expectativas,
registando-se cerca de três centenas de
candidaturas.
Depois de intensos dias de audições,
foram finalmente selecionados seis
finalistas em cada uma das categorias. A
apresentação desta final esteve a cargo
da atriz Sandra Silva e teve como membros do Júri a modelo Liliana Aguiar e
os atores José Carlos Pereira e Miguel
Taborda (da novela Santa Bárbara).

O evento contou ainda com a participação especial
da atriz e cantora Irma Dalí (sucesso da novela Única
Mulher) e com a presença dos convidados Afonso Vilela, Tozé Martinho, Ana Marta Ferreira, José Condessa,

Ana Rita Rocha, Maria Arrais, Rodrigo Paganelli, Alba
Baptista, Francisco Fernandez, Daniela Melchior e
Filipe Salgueiro, entre outros. ¬
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Memórias
de Luz
iluminam noites de agosto
no centro histórico de Oeiras

Nas noites de 5 a 7 de agosto, os jardins do Palácio
Marquês de Pombal e o centro histórico de Oeiras
transformaram-se numa tela mágica e contaram a história
das gentes e dos saberes do concelho.

O

eiras pertence a quem a habita e sente orgulho em partilhar a sua história
e cultura. Assim surgiu o conceito
Memórias de Luz, que a cada ano
pretende somar mais histórias do
coletivo municipal, das suas gentes e das suas atividades socioeconómicas, avivar a memória dos que
vivem no presente não esquecendo quem pertenceu
a um passado repleto de experiências e sabedoria.
Ao mesmo tempo, Ocubo compartilha a luz com as
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pessoas, capacitando-as a criar com a luz, dando-lhes
a oportunidade de se apropriarem do seu próprio
espaço urbano.
Este espetáculo surge na sequência das Noites no
Palácio Encantado que em 2015 foram um sucesso,
com milhares de pessoas a deslocarem-se ao Palácio
Marquês de Pombal para visitarem os seus jardins, durante três noites, deslumbrando-se com os
espetáculos video mapping idealizados e produzidos
pelo atelier Ocubo, em pontos estratégicos daquele

emblemático equipamento arquitetónico e cultural
de Oeiras.
Desta feita Ocubo voltou a oferecer um novo olhar
sobre a vila de Oeiras, os seus edifícios e espaços
públicos com a reposição do espetáculo das Noites
no Palácio Encantado, mas foi mais além e iniciou
uma incursão pelo centro histórico da vila, com um
percurso imersivo multimédia que terminou com um
espetáculo video mapping que incluiu performers
virtuais, ao “estilo” teatro musical da Broadway. ¬

CRIAR

Júlio Pomar, O Almoço do Trolha, 1946-50

EXPOSIÇÕES

Gente
Nova exposição mostra cem anos de representação
humana na Coleção Manuel de Brito

Pedro A. H. Paixão, Little Diamond Crown(Nina Simone in memoriam), 2015

A

representação humana é tão antiga como
o próprio homem e é
transversal à arte desde
a pré-história até à
arte contemporânea. A necessidade de
perpetuar a imagem humana, a vida
familiar, laboral e religiosa, a efemeridade da vida, a degradação dos corpos ou
os estados de alma sempre interessaram
aos pintores e escultores.
Esta exposição reúne obras de quarenta
e três artistas. A obra mais antiga é o Pobre Louco, de 1915, de Amadeo de Souza-Cardoso, que esteve exposto este ano no
Grand Palais, em Paris, e a mais recente
Little Diamond Crown (Nina Simone in
Memoriam), um pequeno desenho a lápis
de cor, de 2015, de Pedro A.H.Paixão.
Apresentar-se-ão algumas obras adquiridas recentemente e nunca expostas
como O Almoço do Trolha, de 1946-50,
uma das obras mais emblemáticas de
Júlio Pomar, do período neorrealista.
De Pablo Picasso vai poder ser vista uma
ponta seca de 1922-23 e duas cerâmicas
de 1956, de Sonia Delaunay uma aguarela de 1923. Milly Possoz, Arpad Szenes,
Karel Appel, Jean-Michel Folon, Antonio
Seguí, Bengt Lindström, Georg Baselitz,
Barton Lidice Beneš e Yuri Kokoyanin
são outros artistas estrangeiros com
obras nesta exposição.
Francis Smith, Almada Negreiros, Jorge

Amadeo de Souza-Cardoso, O pobre louco, 1915
Barradas, António Soares, Mário Eloy, Júlio,
António Dacosta, Júlio Resende, Menez,
Pomar, Lourdes Castro, Bartolomeu Cid dos
Santos, Paula Rego, José de Guimarães, Jorge
Martins, Noronha da Dacosta, Fernando Direito, Graça Morais, Lisa Santos Silva, Urbano, Fátima Mendonça, Ricardo Angélico, João

Leonardo, Vasco Araújo, Diogo Evangelista e
David Oliveira são outros artistas portugueses
representados nesta exposição, onde serão
ainda apresentadas fotografias de Cartier-Bresson, de Alfredo Cunha e Rita Barros.
A mostra vai estar patente ao público até 19
de março de 2017. ¬
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Bienal de Artistas
de Nova Oeiras na
Verney

MARQUE

NA AGENDA
ALL YOU NEED IS LOVE – Uma comédia
quase romântica
Pelo Teatro Independente de Oeiras.
Com João Carracedo e Patrícia Adão Marques.
De 8 de outubro a 26 de novembro, sextas e
sábados, às 21.30h.
Edifício Parque Oceano, em Santo Amaro de
Oeiras
Mais informações e reservas através do número de
telefone 214 406 878

ESCOLA DE BRUXAS 3 – A ÚLTIMA AULA
Comédia musical para toda a família.
Pelo Teatro Independente de Oeiras.
De 2 de outubro a 18 de dezembro, sábados e
domingos, às 15.30h.
Para escolas durante a semana, por marcação
(alexandrafelix.teatrodeoeiras@gmail.com)

“uma coletiva de artes plásticas
promovida pela Associação de
Moradores Nova Oeiras (AMNO),
em que participaram 20 artistas
e contou com cerca de meia centena
de obras.”

A

Livraria-Galeria Municipal Verney/Coleção Neves e Sousa recebeu, de
2 a 10 de setembro, a exposição Arte Nova Oeiras – V Bienal de Artistas Plásticos. Esta integra uma coletiva de artes plásticas promovida
pela Associação de Moradores Nova Oeiras (AMNO), em que participaram 20 artistas e contou com cerca de meia centena de obras.
Refira-se que a Associação de Moradores Nova Oeiras (AMNO) desenvolve, desde
2008, diversas atividades de animação cultural, nomeadamente uma exposição de
artes plásticas. ¬
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Becoming Water

no Palácio Marquês de Pombal
Becoming Water é o título da exposição site specific da artista Carla Rebelo
patente ao público até ao dia 30 de outubro no Palácio Marquês de Pombal.

O

tema da exposição
parte de uma leitura
da artista dos elementos decorativos que se
encontram no Palácio
Marquês de Pombal e que têm como
inspiração os mitos greco-romanos, em
particular As Metamorfoses de Ovídio.
Este é, assim, o território metafórico
do qual a escultora se apropria para
a construção de uma rede de ligações
com a história deste palácio.
Becoming Water é simultaneamente
uma reflexão sobre a memória e o esquecimento. Mnemosine, mãe das nove
musas, era a divindade que mantinha
vivos os factos frente aos perigos do
esquecimento e aparece na cosmogonia
grega representada como um rio. Por
oposição Lete é, na mitologia grega, o
rio do esquecimento. ¬

Jazz a 3600 no Palácio do Egipto
Oeiras foi palco de uma homenagem ao jazz, aos músicos e aos
instrumentos que lhe têm dado vida ao longo dos últimos cem anos.
O artista plástico Xicofran foi o criador da exposição Jazz a 360°,
apresentada no Centro Cultural Palácio do Egipto e constituída por
cerca de três dezenas de telas que prestam homenagem a grandes nomes
daquele estilo musical como Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, entre
outros.

A inauguração aconteceu no dia 15 de setembro e foi assinalada com um
momento musical protagonizado pelo saxofonista Naná Sousa Dias.
Na mostra Xicofran apresentou uma tela com dez metros de comprimento
na qual estiveram representados, sob o nome de Encontros Prováveis e
Improváveis, vários ícones do jazz, incluindo músicos que tocaram juntos
e outros que o artista congregou pela primeira vez.
A música voltou a marcar presença no encerramento da exposição, a 8 de
outubro, pela voz de Anadon e o piano de Victor Zamora. ¬
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NOVA ARTE + NOVA MÚSICA
JUNTAS NO

Festival
Iminente

CRIAR

Nova música aliada a nova arte numa
experiência de intensa intimidade coletiva.
Foi desta forma que se apresentou o Festival
Iminente, um festival urbano de arte e
música com curadoria do artista plástico
Alexandre Farto, mais conhecido por Vhils.

O

Jardim Municipal de Oeiras serviu de cenário à realização deste evento que juntou, num mesmo espaço, ao
longo de três (intensos) dias, um ambicioso line up de
artistas plásticos – muitos dos que fazem parte daquilo
a que convencionou chamar-se ‘cena da arte pública
nacional’ – e músicos.
A arte esteve exposta no espaço, sem barreiras que a separassem do
público, ora integrando-se no ambiente, ora confrontando-o; ora já
concluída, ora em execução, durante todo o festival. Add Fuel, André

da Loba, Bordalo II, Okuda, Mais Menos, Wasted Rita e, claro, Vhils,
foram alguns dos artistas representados.
Reservados à música, três palcos, quase camuflados, entre a vegetação. Foi lá que atuaram, entre muitos outros, Paus, Linda Martini, DJ
Ride, Thunder & Co, Orelha Negra, Ana Moura, Dead Combo, Sam the
Kid e Kalaf.
Uma experiência inédita, iniciativa da Câmara Municipal de Oeiras
com curadoria de Vhils e da Underdogs e produção da UAU, com
garantia de repetição em 2017. ¬

MÚSICA

Curtas

Correr o Fado, em Oeiras

Na noite do dia 15 de setembro decorreu, no Palácio Marquês de Pombal, o
espetáculo Correr o Fado, do Quorum Ballet, com direção artística de Daniel
Cardoso.
Este espetáculo, com entrada gratuita, conjuga fado com dança
contemporânea e pretende quebrar a tradicional forma de ver, ouvir e sentir
o fado, desmistificando a sua conotação saudosista e melancólica.
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Kids
Food
Festival
no Parque dos Poetas

S

ob o lema ‘Aprender, Brincar… Cozinhar’ realizou-se no Parque
dos Poetas, nos dias 1 e 2 de outubro, o Kids Food Festival, evento inédito e com formato inovador dedicado a toda a família.
Foram convidados do Kids Food Festival os chefs Rui Paula (júri
do Masterchef Júnior), Miguel Laffan, Vítor Sobral, Cátia Rocha
e Miguel Gameiro. O cozinheiro e cantor (membro fundador dos Pólo Norte

e um condecorado artista a solo) foi o anfitrião do Kids Food Festival. Em
palco, os chefs tiveram consigo assistentes muito especiais: os participantes do MasterChef Júnior.
Para além da gastronomia os mais pequenos puderam usufruir de diversões
e contactar com os personagens dos seus desenhos animados favoritos. ¬

Exposição
de fotografia

Flavors

Flavors, título da exposição de fotografias
de Bruno Saavedra patente na Galeria
Municipal Palácio Ribamar, em Algés,
de 14 a 30 de outubro. Na mostra o autor
expõe um conjunto de fotografias de corpos
envolvidos em ingredientes culinários. A
exposição procura chamar a atenção, de
uma forma artística, para a problemática
do desperdício alimentar. ¬
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Oeiras levantou

Poeiras
M
úsica, poesia, contos,
jogos tradicionais,
artesanato e gastronomia estiveram juntos,
no Parque dos Poetas,
nos dias 9, 10 e 11 de setembro, num
evento consagrado à celebração da língua
portuguesa.
Poeiras – o nome da iniciativa – trouxe a
Oeiras diversos intérpretes e músicos da
lusofonia, entre eles Sara Tavares, Cristiana Águas, Luiz Caracol e muitos outros,
portugueses, claro, mas também de Cabo
Verde, do Brasil e de Angola.
Além da música, no recinto fizeram-se
ouvir recitais de poesia, pelos atores Pedro
Lamares, Natália Luiza e António Fonseca,
contos tradicionais de países lusófonos e
performances poéticas.

Nos relvados do parque foram muitas
as atividades dirigidas à família, entre
as quais um festival de papagaios, jogos
tradicionais, ações culturais relacionadas
com livros, oficinas de ritmos e de olaria,
mostra de artesanato internacional e zona
para piqueniques.
No encerramento do evento, o Baile Poeiras, com Adamastor Remix.
De assinalar que o Poeiras nasceu da
vontade conjunta da Câmara Municipal de
Oeiras e da Companhia de Atores de dinamizar a nova fase do Parque dos Poetas
e de aproximar o público àquele espaço,
tendo contado com a parceria estratégica da Ampla Portugal, uma empresa de
criação, gestão e produção de conteúdos
artísticos. ¬

EXPOSIÇÕES

Pinturas de Neves e Sousa na Verney

C

ores, padrões e motivos etnográficos:
Coleção Neves e Sousa’ é o título da
exposição patente na Livraria-Galeria
Municipal Verney, em Oeiras, até ao
próximo dia 26 de novembro.
Um conjunto de aguarelas representativo do Alto
Zambeze / Angola / 1959 dá o mote para a 17ª exposição da Coleção Neves e Sousa. Para além das paisagens angolanas típicas na obra do pintor Neves e

‘

sousa, ali pontuadas pela presença do rio Zambeze,
surge a possibilidade de admirar um registo pictórico e etnográfico composto por retratos e representações da cultura daqueles povos e imortalizados na
arte do chamado ‘pintor de Angola’.
De assinalar que durante o mês de setembro aquela
galeria expôs um conjunto de trabalhos de pintura
da autoria de Leonor Neves e Sousa, sobrinha de
Albano Neves e Sousa.

‘Pelas Margens do Rio’, título da mostra desta artista nascida em Angola e que teve o primeiro contacto
com a arte através do tio, em cujo atelier passou
parte da sua infância. Aí, conviveu com pintores e
escultores que frequentavam a casa da família.
Autodidata, Leonor Neves e Sousa faz uso da cor,
dos efeitos pictóricos e da luz nas suas pinturas com
o objetivo de inspirar uma relação mais harmoniosa
entre o ser humano e a Natureza. ¬
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MEXER

CORRIDA

Mais um ano, mais
uma Corrida do Tejo

N

ove mil pessoas participaram, no passado dia
25 de setembro, em mais
uma edição da Corrida
do Tejo realizada, como
sempre, na Avenida Marginal, entre
Algés e Oeiras.
Os atletas Sandra Teixeira (Sporting) e
Manuel Penas (New Balance) foram os

vencedores da prova que é uma das mais
antigas e uma referência no panorama
das corridas em Portugal.
Com organização da Câmara Municipal de Oeiras, a Corrida do Tejo é uma
corrida de estrada que se carateriza por
um percurso fácil e um enquadramento
único, atraindo, ano após ano, corredores regulares, moderados e iniciantess. ¬

INICIATIVAS

Oeiras recebeu a corrida
mais brilhante do ano
O Centro Desportivo Nacional do Jamor recebeu, no passado dia 17 de setembro, a Glow
Run. Dirigido a pessoas de todas as idades e
condições físicas que queiram divertir-se, a
Glow Run é já considerada como um evento
noturno de referência.
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Mais do que uma corrida, trata-se de um festival de música e luz, incluindo uma mega aula
de Zumba Glow, uma caminhada/corrida de cinco quilómetros e uma Glow Party para dançar
ao som das músicas do momento. ¬

MEXER

AMBIENTE

Oeiras e Cascais sem fronteiras no

Dia sem Carros

A

propósito das comemorações
do Dia sem Carros, no passado dia 20 de setembro o
asfalto da Avenida Marginal,
entre a Parede e Caxias, esteve reservado apenas a peões e condutores
de veículos não motorizados.
Realizando-se em simultâneo, as iniciativas
Marginal sem Carros, do município de Oeiras, e a Marginal a Passo de Corrida, da Câmara Municipal de Cascais, proporcionaram
um palco único para a prática de atividade
física ao ar livre, a que se associou ainda a
oitava edição da Corrida da Linha Cascais
Médis powered by Destak, realizada entre
Carcavelos e Cascais.
Recorde-se que a iniciativa Marginal sem
Carros integra a Semana Europeia da Mobilidade e o Dia Europeu Sem Carros. Para além
de correr, caminhar ou pedalar ao longo da
Avenida Marginal, os participantes encontraram, ao longo do trajeto, um conjunto
diversificado de atividades, como aulas de
fitness, rastreios de saúde e experimentação
de veículos elétricos. Destaque, ainda, para
a zona de atividades infantis com insufláveis
e karts a pedal para crianças, atividades
didáticas e o Vaivém Oceanário. ¬

INICIATIVAS

Intercâmbio
de jovens
de Oeiras e
Saint-Étienne
Celebrar os 20 anos da geminação estabelecida
entre os municípios de Oeiras e de Saint-Étienne
foi o objetivo que presidiu à realização de um
intercâmbio de jovens com idades compreendidas
entre os 13 e os 18 anos que decorreu em Oeiras
durante o mês de agosto.
Um total de 24 jovens franceses e portugueses
estiveram envolvidos em atividades culturais,
recreativas e desportivas cuja organização ficou a
cargo da Associação Juvenil ProAtlântico. As despesas relacionadas com o alojamento, alimentação
e atividades dos participantes foram asseguradas
pelo município de Oeiras.
Os jovens envolvidos voltarão a reunir-se em França, de 26 de dezembro a 2 de janeiro, para participar num conjunto de atividades dinamizadas, desta
feita, pelo município de Saint-Étienne. ¬

Seniores de Carnaxide e Queijas foram
à praia com transporte gratuito

Curtas

A União de Freguesias de Carnaxide e Queijas voltou a promover, durante uma semana do mês de julho, a iniciativa
Vamos à Praia disponibilizando transporte gratuito para a praia de Paço de Arcos aos residentes daquelas localidades com
idade igual ou superior a 50 anos cuja situação económica não favoreça a deslocação à praia em transporte particular ou
mesmo público.
Esta iniciativa, além de contribuir para combater o isolamento das pessoas mais velhas, também pretende promover a
sustentabilidade ambiental, através da utilização de transportes coletivos, bem como proporcionar a ocupação de tempos
livres e de lazer com uma atividade saudável que tem ainda a mais-valia de incentivar o convívio entre os munícipes.
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