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EDITORIAL

A

Cara(o) Munícipe,

ssinalámos, recentemente, o 44.º
aniversário do 25 de abril de 1974. Julgo
ser indiscutível que o País que hoje
conhecemos é, em tudo, distinto daquele
Portugal. Do caminho percorrido desde
então, e do tanto que se fez em matéria
de democracia e desenvolvimento,
realço, nesta oportunidade, a conquista do poder local
democrático.
Foi necessário que se desse o 25 de abril para que as
comunidades locais tivessem a possibilidade de se
autogovernar.
A criação do poder local democrático foi, então, um
elemento essencial do processo de desenvolvimento que o
nosso País conheceu.
A qualidade de vida de que hoje os portugueses usufruem
decorre, em grande medida, do trabalho realizado pelos
autarcas: não apenas na construção das infraestruturas
e equipamentos que fazem a vida contemporânea mas,
também, implementando políticas que substituem e, ou,
complementam as do Estado.
Se, um pouco por todo o País, o trabalho dos autarcas
concorre para o que acima escrevi, mais se evidencia em
Oeiras pois este é, provavelmente, o concelho onde melhor
se cumpriu abril.
Por sentirmos que são as pessoas a razão de ser da política,
vimos desde há muitos anos substituindo o Estado central
em competências que legalmente são suas, mas que, por
uma ou outra razão, os nossos munícipes não estavam a ser
servidos na justa medida das suas necessidades.
Sempre entendemos ser mais importante o serviço aos
cidadãos do que as competências legalmente atribuídas.
Fomos os primeiros a respeitar a Constituição da
República Portuguesa no que respeita à necessidade
de garantir que todos tinham acesso a uma habitação
condigna. Recorde-se que quando iniciámos os nossos
programas de habitação esta era uma competência da
Administração Central.
Somos dos poucos concelhos do País, senão o único, no
qual a totalidade das esquadras de Polícia é propriedade
de Município – não surpreende, pois, que Oeiras seja o
concelho com melhores indicadores de segurança da Área
Metropolitana de Lisboa.
Fomos, também, percursores na construção da Piscina
Oceânica e do Passeio Marítimo em domínio marítimo
portuário, devolvendo o rio aos oeirenses.
Também na saúde fomos pioneiros. Procurando garantir
os cuidados essenciais a todos os munícipes, iniciámos,
ainda na década de 90 do século passado, uma política de
construção dos centros de saúde.
Foi então assinado um primeiro protocolo com o Governo,
com vista à construção dos centros de saúde de Paço de
Arcos, Linda-a-Velha e Dafundo.
Mais tarde, já na primeira década desde século, novo
protocolo permitiu dar andamento aos centros de saúde

A saúde é um direito fundamental.
Dotar o concelho de mais quatro centros
de saúde dos quais carecia foi um compromisso
assumido pelo Município e pelo Ministério
da Saúde em 2006 agora concretizado.
Estão todos construídos e ao serviço
das populações.
de Paço de Arcos, Algés, Carnaxide e Barcarena,
este último inaugurado há poucos dias, no âmbito das
comemorações do 25 de abril.
Sempre entendi a Política como a mais nobre das
atividades. O exercício de cargos públicos deve ser
entendido como um serviço ao outro, à comunidade.
Só assim faz, para mim, sentido.
A saúde é um direito fundamental. Dotar o concelho de
mais quatro centros de saúde dos quais carecia foi um
compromisso assumido pelo Município e pelo Ministério
da Saúde em 2006 agora concretizado. Estão todos
construídos e ao serviço das populações.
Nos próximos anos vamos ainda mais longe, com a criação
de duas extensões do Centro de Saúde de Paço de Arcos:
uma primeira, na vila de Paço de Arcos, e uma outra, em
Porto Salvo.
Com mais estas duas unidades (de saúde familiar), Oeiras
atinge um patamar único em Portugal no que aos cuidados
de saúde diz respeito.
Neste dia 25 de abril celebrámos e honrámos, assim, as
muitas conquistas de há 44 anos.
A par do direito à habitação condigna, à coesão social,
à educação e ao emprego, ao garantir o direito à saúde,
construindo equipamentos que dignificam e apoiam os
cidadãos, estamos a cumprir Abril e a contribuir para
a construção de famílias felizes.
E isso é, sem dúvida, o que nos move e o que mais nos
realiza.

O PRESIDENTE DA CÂMARA

ISALTINO MORAIS
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EQUIPAMENTOS

Centro de Saúde de Barcarena
inaugurado no Dia da Liberdade
O dia 25 de abril foi o escolhido para assinalar a conclusão da obra de construção
do edifício do novo Centro de Saúde de Barcarena, na antiga Quinta das Lindas.

VALOR DO
INVESTIMENTO

1 MILHÃO E 950
MIL EUROS

“

E

ste momento é o culminar de
um compromisso assumido em
2006 com o Ministério da Saúde para a construção de quatro novos centros de saúde, em
Paço de Arcos, Algés, Carnaxide e Barcarena. Todos eles estão finalmente
concluídos e foram todos financiados, total
ou parcialmente, pela Câmara de Oeiras que,
ao todo, gastou cerca de 6 milhões de euros
neste conjunto de equipamentos”, sublinhou
Isaltino Morais.
As duas entidades – Ministério da Saúde e
Município – celebraram ainda um Memorando de Entendimento para a construção
de duas novas unidades de saúde familiar,
uma extensão em Paço de Arcos e um novo
edifício em Porto Salvo, reforçando-se a estratégia do Município para um novo ciclo de
desenvolvimento.
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No Centro de Saúde de Barcarena serão
servidos 10.000 utentes. O equipamento terá
as valências de medicina geral e familiar,
vacinação, tratamentos, sala de inaloterapia
e sala de internos/formação/documentação.
Resultado da colaboração entre o Município
de Oeiras e a Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT),
o equipamento teve projeto, fiscalização e
acompanhamento de obra assegurados pelos
serviços municipais.
O projeto consistiu na construção de um
novo edifício (com 1 piso e uma cave técnica), tendo-se preservado a casa da antiga
Quinta das Lindas, pela sua qualidade arquitetónica. Os trabalhos envolveram a reabilitação do edifício principal e demolição
de todos os anexos que não faziam parte da
construção original. O projeto assentou na
disposição de um novo edifício de apenas 1

piso e uma cave técnica, em toda a extensão
da Quinta das Lindas.
Este novo edifício cerca o edifício pré-existente, desenvolvendo-se ao longo de um
pátio interno, rodeando-o, criando uma zona
exterior semiprivada que permite que o
edifício antigo respire e garante o atravessamento mais rápido entre diversas zonas do
centro de saúde.
O valor da empreitada foi de € 1.038.800,00
(C/IVA), tendo a ARSLVT comparticipado
com 50% desse valor e os restantes 50% foram suportados por candidatura ganha pelo
Município no programa 2020 (Operação LISBOA-06-4842-FEDER-000005- CNT-007625
- Centro de Saúde de Barcarena). Refira-se
que ao montante da empreitada foi acrescido
o valor de trabalhos de suprimento de erros
e omissões, no montante de € 19.482,09
(c/IVA), suportado na totalidade pela au-

Centro de Saúde
de Carnaxide

2 milhões e 220 mil euros,
Junho
2016

em parceria com a ARSLVT

Centro de Saúde
de Algés

PARA O FUTURO:

3,6 milhões de euros,
em parceria com a ARSLVT
Centro de Saúde
de Barcarena

Abril
2017

Duas novas unidades
de saúde familiar:
uma extensão em
Paço de Arcos e um
novo edifício em
Porto Salvo

1 milhão e 950 mil euros,
Abril
2018

tarquia, a qual também cedeu o terreno, no
valor de cerca de 650 mil euros. O valor total
de investimento foi de 1 milhão e 900 mil
euros.
O funcionamento da nova unidade arrancou a 30 de abril com horário das 8.00h. às
18.00h. e uma equipa inicialmente composta
por cinco médicos, cinco enfermeiros e três
assistentes técnicos.

Quatro novos centros de saúde
e mais dois anunciados

A Câmara Municipal de Oeiras tem vindo a
apoiar técnica, logística e financeiramente
as diversas entidades com intervenção no
âmbito da promoção da saúde, da prestação
de cuidados de saúde e na redução dos fatores de risco.
As infraestruturas das Unidades de Saúde
de Algés, de Carnaxide e de Barcarena,
do Agrupamento de Centros de Saúde de
Lisboa Ocidental e Oeiras, que se resumiam
a espaços exíguos, desordenados e de difícil

em parceria com a ARSLVT

mobilidade, levaram a que a Câmara Municipal de Oeiras, em consonância com a ARSLVT, se propusessem intervir com o intuito de
criar de raiz edifícios capazes de albergar
nas melhores condições possíveis as valências que a prática médica atualmente exige.
Com a inauguração deste novo equipamento
é cumprido o compromisso do Município de
Oeiras e do Ministério da Saúde, assumido
em 2006, relativo à construção de quatro
centros de saúde no concelho: Paço de Arcos,
Algés, Carnaxide e Barcarena.
Apesar da construção de equipamentos de
saúde não ser competência nem responsabilidade das Autarquias, o Município de Oeiras
assumiu o investimento municipal de cerca
de 4,3 milhões de euros para a construção
das novas unidades de saúde, além da disponibilização de terrenos e da conceção dos
projetos de execução.
O Centro de Saúde de Carnaxide (2 milhões
e 220 mil euros, em parceria com a ARSLVT) encontra-se em funcionamento desde
junho de 2016 e o Centro de Saúde de Algés
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foi inaugurado no dia 25 de abril de
2017 (3,6 milhões de euros, em parceria
com a ARSLVT), precisamente um ano
antes da abertura da nova Unidade de
Saúde de Barcarena (1 milhão de euros,
em parceria com a ARSLVT).

Comunidade saudável =
comunidade feliz

Em conjunto com os parceiros locais, a
Câmara Municipal de Oeiras tem vindo
a trabalhar no sentido de proporcionar
as melhores condições de funcionamento às entidades prestadoras de cuidados
de saúde.
O apoio na construção, aquisição ou
manutenção de equipamentos e o apoio
ao desenvolvimento de atividades e
projetos têm sido uma prioridade do
Município, comprovada através das novas instalações disponíveis para prestar
melhores cuidados à população.
A promoção da saúde é entendida como
área estratégica para o desenvolvimento
social local e como um dos elementos
principais na promoção da qualidade de
vida e na construção de comunidades
mais felizes.

Programa de Promoção
de Saúde Infantil

O MUN-SI tem como objetivo intervir de
uma forma interativa na problemática
da malnutrição infantil (baixo peso, pré-obesidade e obesidade) em Portugal.
Este programa atua em seis áreas:
Escola Saudável, Família, Cidade Ativa,
Formação, Investigação e Comunicação,
através do desenvolvimento de atividades comunitárias nos municípios.
Mais do que um padrão alimentar caracterizado por uma alimentação simples,
completa, variada e equilibrada, com
preferência por alimentos locais e sazonais, tendo em consideração a sustentabilidade e o meio ambiente, a dieta
mediterrânica traduz-se num estilo de
vida, onde a atividade física, o descanso
e a convivialidade também se assumem
fulcrais para a saúde.
Em Oeiras o MUN-SI resulta da parceria entre o CEIDSS e duas empresas: a
Sanofi e a Nestlé. Desde 2012 envolveu
um total de 53 escolas, 192 turmas, 4 875
alunos e 192 professores, contribuindo
para a formação de crianças e comunidades mais saudáveis, mais informadas
em saúde e que utilizam melhor os seus
recursos, sendo assim mais produtivas.

Programa Eu Passo

Promover hábitos saudáveis e competências socio emocionais em crianças
e jovens são os principais objetivos do
programa Eu Passo, que tem vindo a ser
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implementado ao longo dos dois últimos
anos letivos (2015/16 e 2016/17) nas EBI
de Miraflores e Sophia de Mello Breyner
(Carnaxide) numa amostra de perto de
280 alunos e 11 professores.
O programa tem início no 5.º ano e incide na promoção de competências como
o autocontrolo, a autoestima e a gestão
emocional, aliadas a hábitos de vida
saudáveis onde se incluem alimentação,
saúde, exercício físico e higiene.
A partir do 6.º ano a intervenção torna-se mais específica, abordando a gestão
emocional, a tomada de decisão, a adolescência e a pressão dos pares, a educação sexual e a prevenção do consumo de
tabaco e álcool.
De assinalar que o programa Eu Passo
é da responsabilidade da Associação
Prevenir, uma organização não-governamental sem fins lucrativos que trabalha
na promoção da saúde e cujo objetivo
geral é a criação, implementação, monitorização e supervisão de programas
orientados para a prevenção de comportamentos desajustados. ¬

FAZER

habitação municipal

Município avança com construção
de 27 novos fogos para arrendamento

N

a Quinta das Acácias, em Carnaxide, vai nascer um
empreendimento
habitacional com
27 fogos destinados a arrendamento a famílias
carenciadas, famílias e jovens de
classe média.
Promovido no âmbito das novas
políticas de habitação municipal, o
empreendimento terá nove apartamentos de tipologia T3, nove T2 e
nove T1, numa área bruta de construção de 2 724 metros quadrados.
No exterior prevê-se a intervenção
numa área de 3 174 metros quadrados, incluindo a criação de 30
lugares de estacionamento.
De modo a potenciar a sustentabilidade ecológica/ambiental o projeto considera o reaproveitamento
das águas pluviais das coberturas
no consumo de águas sanitárias e

VALOR DO
INVESTIMENTO

2 MILHÕES E 185
MIL EUROS

para apoio na rede de rega, estando prevista a
instalação de uma cisterna para esse efeito. Em
matéria de isolamento térmico serão utilizadas
soluções solares passivas de economia de energia. O projeto prevê ainda a aplicação de elementos de ensombramento nos vãos, o aumento
da espessura das paredes exteriores (incrementando a inércia térmica) e o dimensionamento

das fenestrações consoante a orientação solar,
a utilização dos espaços e a sua área.
O projeto de execução encontra-se em fase
final de revisão, à qual sucederá o concurso público de empreitada, prevendo-se a conclusão
da obra para o segundo semestre de 2020. O valor da obra será de cerca de 2 185 000 euros. ¬

património

Oeiras investe na conservação
e restauro de património cultural
A Câmara Municipal de Oeiras tem vindo
a promover, há já vários anos, ações de
preservação e valorização do património
cultural – histórico e artístico – existente
no concelho.Nesse âmbito, igrejas e capelas revestem-se de particular interesse. É
nesse contexto que surge a concessão de
subsídios municipais destinados a intervenções de conservação, restauro e resolução de anomalias na Igreja de Nossa
Senhora da Piedade, em Leceia, (65 mil
euros), Igreja Paroquial de S. Romão de
Carnaxide (464,800 €) e na Igreja Matriz

de Oeiras, dedicada a Nossa Senhora da
Purificação (625 mil euros).
Para a determinação dos montantes
correspondentes a cada subsídio, bem
como das ações a empreender e o seu
enquadramento, foram realizados levantamentos e mapeamento de anomalias,
seguidos de diagnósticos e da elaboração
de projetos adequados e especializados,
atendendo às técnicas construtivas e
materiais utilizados e considerando as
artes integradas, aplicadas ou não, em
presença. ¬

urbanismo

Requalificação do Largo Luís Pereira da Mota
No âmbito da requalificação do espaço público do Centro Histórico de Oeiras, a Câmara Municipal promoveu, durante o mês de março, a recuperação do muro do jardim no Largo Luís Pereira
da Mota, junto à Capela Nossa Senhora da Conceição e Santo Amaro.
A empreitada no valor de cerca de 18 mil euros visou consolidar os rebocos, que se encontravam
muito degradados, renovando a imagem urbana daquele elemento. ¬

Março . Abril 2018 -

7

FAZER

SERVIÇOS

Novos Serviços
Técnicos dos
SIMAS em
construção

VALOR DO
INVESTIMENTO

3 MILHÕES E 534
MIL EUROS

E

stá em construção junto a Leceia o
edifício que vai alojar os serviços
técnicos dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento
(SIMAS) de Oeiras e Amadora,
reunindo num único edifício um conjunto de
serviços atualmente dispersos por vários locais,
propiciando um funcionamento centralizado e
mais eficiente, bem como o cumprimento dos
critérios de conforto, segurança e economia de
exploração.
O edifício foi desenvolvido de forma a dar
resposta aos requisitos de espaço e de funcionalidade, indispensáveis à realização das atividades desenvolvidas pelos Serviços Técnicos
e às necessidades de apoio complementar que
viabilizam o seu funcionamento.

A obra foi adjudicada à empresa Norcep Construções, S.A. pelo valor de 3 534 000,00€
com prazo de execução de 18 meses.
Importa referir que esta empreitada se reveste de grande importância para esta organização, quer em termos da melhoria das condições de trabalho para os funcionários quer
para os clientes. ¬

obras

Mais de 5 milhões em obras dos SIMAS

O

s Serviços Intermunicipalizados
de Água e Saneamento (SIMAS)
de Oeiras e Amadora promovem
regularmente empreitadas que
incluem a construção, remodelação e/ou ampliação de redes
domésticas, pluviais, residuais, de abastecimento
de águas e de saneamento, a instalação, remodelação ou substituição de coletores, a execução de
infraestruturas para instalação de centrais eleva-

tórias, a substituição de condutas, a reposição de
pavimentos, a manutenção de infraestruturas de
abastecimento de água, a reparação de roturas
na rede e em ramais de abastecimento de água, o
desassoreamento de ribeiras, entre outras.
De janeiro a abril foram adjudicadas mais de
quatro dezenas de empreitadas, cerca de metade
delas já concluídas e a outra metade em curso.
Este conjunto de obras representa um investimento de mais de 5 milhões e meio de euros. ¬

janeiro a abril

40
20
20

obras
concluídas
em curso

Investimento superior a

5 milhões
e meio de euros

urbanismo

Circulação melhorada no Bairro da Laje
A Câmara Municipal de Oeiras tem
assumido a coordenação, promoção e monitorização dos processos
de reconversão do Bairro da Laje,
mediante uma estratégia global e
integrada que promove a requalificação da paisagem, adequando-a às
exigências urbanísticas da sociedade atual.
É neste âmbito que se insere o
projeto para a requalificação e prolongamento da Rua das Furnas –
inserida no projeto de loteamento
da Zona A – com ligação à rotunda
de distribuição e Largo da Pedregueira.
A intervenção procurou responder
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a problemas ao nível das acessibilidades, da circulação (viária e pedonal) e do ordenamento paisagístico,
garantindo o acesso a algumas habitações de forma mais organizada
e segura. Ao mesmo tempo, a obra
procurou reforçar uma imagem
limpa, aberta e organizada, trazendo para primeiro plano o alçado dos
muros.
Em ambos os troços foi necessário
proceder à demolição dos muros
que delimitavam as parcelas, assim
como alguns anexos, ou parte
destes, contíguos às habitações e
confinantes com a via pública.
Todo o arruamento foi pensado me-

diante a execução de uma faixa de
rodagem unidirecional do tipo multifuncional, reforçando a segurança
dos residentes mediante a criação
de uma zona de coexistência, onde
o peão tem prioridade.
Foram também substituídas e soterradas as infraestruturas existentes,
criados lugares de estacionamento
e concebidas áreas verdes, visando
o enquadramento paisagístico.
A empreitada adjudicada ao consórcio Scampia, Engenharia, Lda./
Somove, Lda. teve prazo de execução de 12 meses e representou um
investimento de cerca de 380 mil
euros. ¬

FAZER

AMBIENTE

obras

Chegada da Primavera
celebrada com plantação
de árvores

Melhores acessibilidades
no Casal da Choca

S

obreiros, romãzeiras, sargaço-branco, alecrins, giestas e tamargueiras foram algumas das espécies autóctones plantadas, num total de 127 árvores e arbustos.
As atividades contaram com a participação de adultos e crianças, a quem foi
dada a oportunidade de conhecer melhor as espécies plantadas e a sua importância para o enriquecimento da biodiversidade em meio urbano.
Paralelamente, 50 escolas do município receberam alecrins para serem plantados e cuidados por alunos e professores, contribuindo assim para recintos escolares mais
‘verdes’.
A iniciativa decorreu no âmbito do Plano Municipal de Arborização e serviu para comemorar a chegada da Primavera e o Dia Internacional das Florestas. ¬

hortas urbanas

Atribuídos 20 novos talhões no Moinho das Antas
Potenciar o uso de práticas agrícolas tradicionais e o modo de
produção biológico são dois dos
principais objetivos do projeto
Hortas Urbanas de Oeiras.
O Município tem investido, neste âmbito, na disponibilização
de novos espaços para atribuição aos munícipes. Deste modo,
promove o desenvolvimento
sustentável, incentivando a
produção de espécies vegetais
hortícolas mais saudáveis, fortalece o espírito comunitário e
de entreajuda, a prática de atividades ao ar livre e a educação
ambiental.
Neste sentido, foram já construídos/requalificados quatro
espaços de hortas urbanas, em
Cacilhas de Oeiras, Moinho
das Antas, Pedreira Italiana e

Outurela, tendo sido atribuídos
um total de 124 talhões a munícipes para cultivo de espécies
hortícolas.
Devido à grande procura, no
início do mês de abril foram
atribuídos mais 20 talhões para
hortelãos, no Moinho das Antas.
Seguiu-se a realização de uma
ação de formação de introdução à agricultura biológica na
qual participaram 64 hortelãos
e onde foram abordados temas
como a rotação de culturas,
consociação de plantas, compostagem, cobertura vegetal do
solo, adubação verde, plantas
e animais auxiliares na horta,
controlo biológico de pragas e
doenças e manutenção e gestão
da horta. ¬

A Câmara Municipal de Oeiras tem
vindo a promover soluções de melhoramento de infraestruturas no Bairro
do Casal da Choca. Estas iniciativas
visam, essencialmente, colmatar problemas de acessibilidade e de saneamento.
No caso da Rua D. Sancho I, verificou-se que o espaço estava desprovido de
arruamentos e que seria necessário
proceder à substituição das infraestruturas de esgotos e de água, por se
encontrarem obsoletas.
Trata-se de um arruamento de prioridade ao peão e com sentido único
para acesso às habitações construídas.
O estacionamento formal (19 lugares)
foi construído no troço norte e uma
área de estacionamento informal
arborizado no troço sul.
Foram aplicados pavimentos em blocos de encaixe de betão com pigmento
em toda a extensão, prevendo-se uma
utilização partilhada pedonal e viária
no acesso às parcelas.
O valor da obra, concluída em abril,
foi de cerca de 190 mil euros. ¬
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SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

O seu bairro também
faz parte da sua casa

M

udar comportamentos
é difícil e moroso. Só
recorrendo a uma multiplicidade de atores,
projetos e iniciativas
é possível disseminar a mensagem e aumentar a consciência
ambiental dos munícipes, promovendo o
respeito e o sentimento de pertença pelo
espaço público.
Neste sentido, a par com a otimização do
serviço de recolha de resíduos, o município
de Oeiras tem vindo a prestar, de forma
contínua e diferenciada a públicos distintos,
informação e sensibilização sobre boas práticas para a correta deposição de resíduos e
manutenção da higiene urbana.
Em 2017 foram elaborados 151 comunicados sobre deposição de resíduos, limpeza
urbana, dejetos caninos, pragas urbanas,
distribuídos porta-a-porta em 8 535 residências e comércio, de ruas e bairros específicos onde se verificou o incumprimento das
regras de higiene urbana. Em 1 232 estabelecimentos comerciais realizaram-se ações
presenciais por jovens eco-conselheiros que
prestaram informação e sensibilização sobre
os corretos procedimentos com a deposição
de resíduos, com especial foco nos novos
equipamentos subterrâneos e recolheram
informação sobre as principais dificuldades
observadas em cada caso. De assinalar que
em cada estabelecimento é solicitada a

afixação das regras de deposição para que
todos os funcionários tenham conhecimento.
Durante o primeiro trimestre de 2018 foram
já efetuadas 121 visitas a estabelecimentos
comerciais, com a colaboração de técnicos
de ambiente e agentes de polícia municipal,
com vista a eliminar situações recorrentes
de práticas indevidas de acondicionamento
de resíduos nos equipamentos de deposição.
Foram ainda distribuídas mensagens de
boas práticas em 2 671 edifícios residenciais.
Destaque, neste âmbito, para o envolvimento da Associação de Moradores da Quinta
das Palmeiras que tem colaborado de forma
muito ativa, fazendo chegar as mensagens
de boas práticas a um maior número de
moradores.
Nos bairros municipais e em ruas onde ocorrem maiores problemas de desrespeito pela
boa utilização dos equipamentos, as mensagens são afixadas, reforçando o apelo ao
sentimento de pertença pelo espaço público
e responsabilidade pela sua limpeza.
Para o agendamento da recolha de resíduos
volumosos, é divulgada informação para a
utilização do Número Verde Gratuito 800
201 2015.
Nas escolas este é também um tema prioritário em matéria de educação ambiental,
associando-se às boas práticas as vantagens
ambientais da valorização de resíduos. ¬

iniciativas

151

comunicados
distribuídos em

8 535

residências e
estabelecimentos
comerciais
Ações de sensibilização em

1 232

estabelecimentos comerciais

2018

(1.º trimestre)

Mensagens de boas práticas
entregues em

2 671

edifícios residenciais
Ações de sensibilização em

121

estabelecimentos comerciais

ambiente

Water Summit debateu a gestão da água

Aumenta interesse na compostagem doméstica

O evento decorreu no Dia Mundial da Água, por ocasião da
comemoração do 90.º aniversário dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento (SIMAS) de Oeiras e Amadora, reunindo oradores portugueses e um norte-americano
para discussão da temática com uma abordagem inovadora. ¬

Desde o início do ano foram atribuídos 120 novos recipientes para
compostagem doméstica a residentes no concelho, em moradias com
quintal ou jardim.
O projeto de compostagem doméstica foi um dos primeiros projetos
ambientais promovidos pelo Município (em 1992), tendo vindo a
verificar-se um interesse crescente
por parte dos moradores em aderir
a esta prática.
Começa, assim, a surgir uma consciência coletiva mais efetiva, dos
benefícios de produzir os próprios
alimentos em modo biológico ou
em práticas de jardinagem mais
ecológicas.
Para quem tem jardim, quintal ou
horta são muitas as vantagens em
aproveitar os resíduos vegetais
produzidos nas cozinhas ou jardinagem. Sem custos para o utiliza-
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dor, esta é uma forma de contribuir para a denominada ‘economia
circular’, ao valorizar os próprios
resíduos vegetais produzindo um
fertilizante natural para adubar o
solo, sem recurso à compra de fertilizantes químicos e minimizando
a quantidade de resíduos domésticos enviados para aterro sanitário.
Anualmente são efetuados inquéritos de satisfação aos munícipes
que participam no projeto, sendo
as opiniões consensuais quanto
à simplicidade e vantagens do
processo. O modelo de recipientes
atualmente oferecido também
minimiza a atração de insetos.
Os munícipes interessados deverão
residir numa moradia com quintal,
jardim ou horta e podem solicitar
o recipiente e guia de instruções
através do Número Verde 800 201
205. ¬

municípios

Oeiras representada na 1ª Cimeira
das Áreas Metropolitanas de
Lisboa e Porto

O

presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, esteve presente na cimeira realizada no passado dia 20 de março
no Palácio Nacional de Queluz.
No encontro esteve também o presidente da República que, no
seu discurso, defendeu um processo de descentralização consensual e irreversível e insistiu num entendimento alargado
sobre o quadro financeiro plurianual da União Europeia para
o período 2021-2027.
A cimeira contou ainda com as participações do primeiro-ministro, António Costa,
do presidente da Câmara Municipal anfitriã, Basílio Horta, e dos presidentes dos
Conselhos Metropolitanos de Lisboa e do Porto, respetivamente Fernando Medina
e Eduardo Vítor Rodrigues. ¬

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Autarcas de Santa Catarina
recebidos em Oeiras
Uma delegação constituída pelo presidente do Município de
Santa Catarina (Cabo Verde) e por uma das suas vereadoras
foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal de Oeiras,
Isaltino Morais, para uma visita ao concelho.
Recorde-se que Santa Catarina é um concelho da ilha de
Santiago, no sotavento de Cabo Verde, que tem um acordo de
cooperação com o Município de Oeiras desde abril de 2009. ¬
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Gastronomia e cultura
de Vinhais em Oeiras

TURISMO

Oferta turística
de Oeiras em destaque
na BTL
Integrado na área de exposição da
Entidade Regional de Turismo da
Região de Lisboa (ERT-RL) e da
Associação de Turismo de Lisboa
(ATL), o Município de Oeiras apostou este ano no contacto direto com
o público e profissionais do setor
tendo em vista a promoção da oferta
e animação turísticas.
Provas de vinho de Carcavelos Villa
Oeiras e degustação do pastel de
vinho de Carcavelos decorreram em
paralelo com recriações históricas
para a divulgação das iniciativas inseridas no âmbito do projeto Venha
Viver o Século XVIII.
A Bolsa de Turismo de Lisboa é
um certame de referência para a
indústria do turismo, consolidado
como plataforma privilegiada para o
negócio turístico, dando ao público
profissional a oportunidade de conhecer melhor o mercado nacional e
internacional e ao público em geral
a possibilidade de escolher novas
soluções e destinos para as férias. ¬

D

urante três dias, o fumeiro marcou presença no Mercado Municipal
de Oeiras, na XIX Promoção Gastronómica e Mostra de Artesanato
do Concelho de Vinhais.
Este certame gastronómico, turístico e cultural é composto por
mostra e venda de fumeiro certificado e artesanato.
No espaço houve também música popular, tasquinhas com diversos pratos
regionais e muita animação. ¬

INICIATIVAS

Concurso Nacional
de Escanções em Oeiras
O Palácio do Marquês de Pombal
recebeu, em março, o evento que
consagrou Ivo Peralta, escanção do
Restaurante Fortaleza do Guincho,
com a Medalha de Ouro. O jovem prepara-se assim para passar as muralhas
do Hotel Fortaleza do Guincho Relais
& Châteaux e mostrar o que vale em
Antuérpia, na Bélgica, em março de
2019, no campeonato mundial Best
Sommelier of the World. ¬
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Pátio do Hospital Prisão
de Caxias remodelado

A

obra teve como objetivo
vocacionar aquele espaço
exterior para a prática de
exercício físico, entendido
enquanto peça-chave no
processo de reabilitação e
tratamento da doença mental.
Esta empreitada permitiu a criação de áreas
destinadas à prática de desportos coletivos,
desporto individual e lazer mediante a criação de espaço de corrida, colocação de uma
tabela de basquete e de uma rede de vólei,
aparelhos de ginástica, mesas de atividades
e bancos.

Realizou-se, ainda, repavimentação e pinturas no pavimento, proteção do vitral da igreja que é contígua com o pátio e construção
de muro de suporte com respetiva drenagem para sustentação de terras do talude
existente.
Os trabalhos representaram um investimento da Câmara Municipal de Oeiras no valor
de mais de 34 mil euros.
O Hospital Prisional S. João de Deus, em
Caxias, pertence à Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Trata-se do
único estabelecimento prisional de natureza
hospitalar, cuja missão é prestar cuidados

de saúde especializados quer em regime de
internamento, quer em ambulatório recebendo doentes provenientes de todos os
estabelecimentos prisionais do País.
A Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do
Hospital Prisional S. João de Deus tem por
objetivo a reabilitação/reinserção individual
ou em grupo dos reclusos com patologia
psiquiátrica. Ali é promovido o envolvimento dos reclusos/doentes em psicoterapias
individuais ou de grupo, em atividades
laborais e de terapia ocupacional, bem como
desporto e atividades ao ar livre. ¬

SEGURANÇA

Apresentado Contrato Local de Segurança para Oeiras
Complementar a estratégia do Município em matéria de segurança, impulsionando a
estratégia política do Executivo municipal no que diz respeito ao Plano Estratégico para
as Comunidades e Bairros, são os principais objetivos do Contrato Local de Segurança.
O documento foi apresentado em Oeiras numa cerimónia que contou com a presença da
secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto.
De assinalar que os Contratos Locais de Segurança preveem a cooperação institucional
entre a Administração Central, as autarquias locais e a comunidade, incidindo em fatores
de natureza social que, de forma direta ou indireta, possam vir a contribuir para reduzir
as taxas de criminalidade.
Não obstante o facto de Oeiras ser considerado um concelho seguro, o Plano de Ação
definido neste âmbito define nove eixos estratégicos: (1) combate às vulnerabilidades
socias, (2) combate ao insucesso escolar, (3) integração profissional, (4) apoio à criação
de micro-negócios, (5) coesão socio-territorial, (6) prevenção da delinquência juvenil, (7)
ambiente, requalificação e habitação (8) cidadania e (9) reforçar a visibilidade policial. ¬
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obras

Obras
concluídas
e em curso
Início
em julho
de 2018

EB Sylvia Phillips, em Carnaxide

ESCOLAS

Início
em setembro
de 2018

Com o intuito de promover
a manutenção de adequadas
condições de utilização e de
funcionamento nas instalações
e equipamentos que integram
o parque de estabelecimentos
de ensino básico sob responsabilidade do Município, a Câmara Municipal de Oeiras vai
promover, nos próximos meses,
obras em três estabelecimentos de ensino básico.
Os trabalhos representam um
investimento de 1.197.530 € e
vão abranger a EB1/JI Narcisa

Pereira, em Queijas (obra de
requalificação global com início previsto para setembro de
2018 no valor de 804.000€), a
EB Sylvia Phillips, em Carnaxide (obra de demolição de cinco
salas no topo norte da escola
com início previsto para julho
de 2018 no valor de 312.530€)
e a construção de um campo de
jogos na EB Sophia de Mello
Breyner, em Carnaxide (início
previsto para julho de 2018 no
valor de 77 mil euros).

Requalificação global da EB1/JI Narcisa Pereira, em Queijas

Início
em julho
de 2018

Construção de campo de jogos na EB Sophia de Mello Breyner, em Carnaxide
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EMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
EUNIÃO, REALIZADA EM 23 DE
EREIRO DE 2015
UTA DE PARTE DA ATA

IBERAÇÃO N.º 23/2015
POSTA C.M.O N.º 89/15 – DGP – ADJUAÇÃO À “NATURIDADE – GESTÃO DE
JAMENTOS GERIÁTRICOS, S.A.”, DO
ENDAMENTO PARA FINS NÃO HABIIONAIS DE 2 IMÓVEIS MUNICIPAIS,
OS EM PORTO SALVO E LAVEIRAS,
A INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE
DADOS GERIÁTRICOS E DE CUIDADE SAÚDE NA DEPENDÊNCIA

ssembleia Municipal de Oeiras tomou
ecimento da proposta número oitenta e
barra quinze, a que se refere a delibeo número cinquenta e sete da Reunião
âmara Municipal, realizada em quatro
vereiro de dois mil e quinze e deliberou
maioria, com vinte e quatro votos a favor,
o dezasseis do Grupo Político Municipal
ino Oeiras Mais à Frente, sete do Partido
al Democrata e um do Centro DemocráSocial-Partido Popular, com doze votos
ra, sendo seis do Partido Socialista, quaa Coligação Democrática Unitária, um
loco de Esquerda e um do Partido pelos
mais e pela Natureza, e com uma abstendo Partido Socialista, aprovar o arrendato para fins não habitacionais de dois
eis municipais, à “Naturidade – Gestão
lojamentos Geriátricos, Sociedade Anó, sitos em Porto Salvo e Laveiras, para
lação de Unidades de Cuidados Geriá-

cia, nos termos e condições propostos pelo
Órgão Executivo do Município, traduzidos
naquela deliberação.
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 Animais e
solicitar à Câmara Municipal de
sentação de relatório intercalar d
periodicidade anual, relativo à ex
no Municipal para Igualdade de G
verá ser apreciado no mês de ma
bleia Municipal, bem como incum
Permanente da Assembleia Muni
dedicada aos temas sociais, de in
mente na sua atividade, o desen
iniciativas que visem a promoçã
de género e o reforço dos direito
dentro do âmbito das suas atribui
a monitorização permanente da a
cipal e dos dados estatísticos d
sobre a situação social das mulhe

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

A Assembleia Municipal de Oe
nhecimento da proposta número q
barra quinze, a que se refere a
mero dezoito da Reunião da Câm
realizada em quatro de fevereiro
quinze e deliberou por unanimi
ta e sete votos a favor, sendo qu
Político Municipal Isaltino Oeiras
oito do Partido Socialista, sete do
Democrata, quatro da Coligaçã
Unitária, um do Bloco de Esquer
tro Democrático Social-Partido P
Partido pelos Animais e pela Na
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o e cinquenta e dois do Livro de Notas
Escrituras Diversas número Cinquenta
nco do extinto Notário Privativo deste
icípio, a treze de novembro de dois mil
s, no sentido de proceder à substituição
lanta a ela anexa, relativa ao prédio ursito no Largo Marquês de Pombal, em
as e São Julião da Barra, com área total
uarenta e sete mil e setecentos e trinta
te metros quadrados, descrito na Conatória do Registo Predial de Oeiras sob
mero quatro mil duzentos e um, da Freia de Oeiras e São Julião da Barra, com
crição registada a favor do Município de
as pela apresentação vinte e cinco, de
de dezembro de dois mil e três e inscrito
atriz predial urbana da atual União de
uesias de Oeiras e São Julião da Barra,
de Arcos e Caxias com o artigo seis mil
rocentos e noventa e dois, mantendo-se
udo e no demais a escritura a retificar,
orme proposto pelo Órgão Executivo do
icípio, traduzido naquela deliberação.

IBERAÇÃO N.º 29/2015
POSTA C.M.O N.º 94/15 – DCT – APOIO
EALIZAÇÃO DO “MATIS FESTIVAL
– YOUR MARKET SHOW”

ssembleia Municipal de Oeiras tomou
ecimento da proposta número noventa e
ro barra quinze, a que se refere a delibeo número dezoito da Reunião da Câmara
icipal, realizada em dezoito de fevereiro
ois mil e quinze e deliberou por unanimi, com trinta e cinco votos a favor, sendo
ze do Grupo Político Municipal Isaltino
as Mais à Frente, sete do Partido Sociaseis do Partido Social Democrata, quaa 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
nião da Câmara Municipal, reali
de março de dois mil e quinze e
unanimidade, com trinta e cinco
sendo treze do Grupo Político Mu
Oeiras Mais à Frente, oito do P
ta, sete do Partido Social Democ
Coligação Democrática Unitária
de Esquerda, um do Centro Dem
-Partido Popular e um do Partido
e pela Natureza, aprovar a atribu
às juntas de freguesia da União
de Algés, Linda-a-Velha e Cruz
fundo, da União das Freguesias
de Queijas, da União das Fregues
São Julião da Barra, Paço de Arc
Junta de Freguesia de Porto Salv
global de duzentos e trinta e um
a comparticipação nas despesas
dos estabelecimentos de infância
seguinte forma: ---------------------de Freguesia - Valor primeiro sem
e quinze - Valor mensal a transfer
------------- União das Freguesias de
-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo
mil euros – catorze mil e quinhen
------------- União das Freguesias d
Queijas – sessenta e seis mil euro
ros;		
------------- União das Freguesias d
Julião da Barra, Paço de Arcos e
e sete mil euros – quatro mil e
ros;
-------------- Junta de Freguesia de Po
quenta e um mil euros – oito m
euros.
-------------- Total – duzentos e trinta
– trinta e oito mil e quinhentos
------- O pagamento destes monta
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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 2/2018
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2018
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 8/2018
ADMISSÃO DA RECOMENDAÇÃO – HORTAS
URBANAS, APRESENTADA PELO GRUPO
POLÍTICO MUNICIPAL DO PAN
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento do documento referido em título
e deliberou por unanimidade, com trinta e
quatro votos a favor, sendo dezoito do Grupo
Político Municipal Isaltino – Inovar Oeiras
de Volta, cinco do Partido Socialista, quatro
do Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, um do Partido Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular, um do Bloco de Esquerda
e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza,
admiti-lo a discussão.
DELIBERAÇÃO N.º 9/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 855/17 – GCAJ – APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DAS HORTAS
URBANAS DO CONCELHO DE OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número oitocentos e
cinquenta e cinco barra dezassete, a que se
refere a deliberação número trinta e três da
Reunião da Câmara Municipal realizada em
vinte e sete de dezembro de dois mil e dezassete e deliberou por unanimidade, com trinta
e seis votos a favor, sendo dezassete do Grupo
Político Municipal Isaltino – Inovar Oeiras de
Volta, seis do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras
Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido
Popular, um do Bloco de Esquerda e um do
Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar o
Regulamento das Hortas Urbanas do Concelho de Oeiras, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município, traduzido naquela
deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 10/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 864/17 – DHRU – REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA À
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À COOPERATIVA
DE HABITAÇÃO ECONÓMICA NOVA MORADA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número oitocentos e
sessenta e quatro barra dezassete, a que se refere a deliberação número quarenta e dois da
Reunião da Câmara Municipal realizada em
vinte e sete de dezembro de dois mil e dezassete e deliberou por unanimidade com trinta
e seis votos a favor, sendo dezoito do Grupo
Político Municipal Isaltino – Inovar Oeiras
de Volta, cinco do Partido Socialista, cinco
do Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular, um do Bloco de Esquerda
e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza,
aprovar a reprogramação financeira relativa à
atribuição de subsídio à Cooperativa de Habitação Económica Nova Morada aprovada pela
proposta de deliberação número seiscentos e
vinte, de dois mil e dezassete, de treze de setembro, nos seguintes termos:
Ano de dois mil e dezoito: transferência até
cem mil euros;
Ano de dois mil e dezanove: transferência do
remanescente do valor definido, isto é, até um
milhão quinhentos e trinta e cinco mil e novecentos euros, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município, traduzido naquela
deliberação.

SESSÃO ORDINÁRIA N.º 1/2018
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2018
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 11/2018
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO
SENHOR FERNANDO VICTOR BEIRÃO ALVES, APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO IOMAF
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou
por unanimidade, com trinta e quatro votos
a favor, sendo dezoito do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, três
do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À
Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social Democrata, um
do Centro Democrático Social-Partido Popular, um do Bloco de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar um
voto de pesar, apresentado pelo Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À
Frente, pelo falecimento do Senhor Fernando
Victor Beirão Alves.
DELIBERAÇÃO N.º 12/2018
VOTO DE LOUVOR – HOMENAGEM AOS
NOSSOS CAMPEÕES DE FUTSAL – EUROPEU
FUTSAL 2018 – ESLOVÉNIA 30 DE JANEIRO
A 10 DE FEVEREIRO, APRESENTADO PELO
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO IOMAF
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou
por unanimidade, com trinta e quatro votos
a favor, sendo dezoito do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, três
do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À
Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social Democrata, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular,
um do Bloco de Esquerda e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza, aprovar um Voto
de Louvor, apresentado pelo Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À
Frente, aos nossos maravilhosos atletas campeões do Europeu de Futsal dois mil e dezoito.
Enviar este Voto de Louvor à Federação Portuguesa de Futebol e demais entidades oficiais do Desporto Nacional.
DELIBERAÇÃO N.º 13/2018
RECOMENDAÇÃO – ÁGUA RECICLADA, ÁGUA
LIMPA, APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO BE
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da Recomendação referida
em título, e deliberou por unanimidade, com
trinta e oito votos a favor, sendo dezanove
do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar
Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista,
cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido
Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, recomendar à Câmara Municipal
de Oeiras que pondere a utilização desta
água tratada, que é fornecida pelo Sistema
Multimunicipal de Saneamento das Águas
Residuais da Grande Lisboa e Oeste.
DELIBERAÇÃO N.º 14/2018
VOTO DE LOUVOR PELA VITÓRIA DE PORTUGAL NO CAMPEONATO DA EUROPA DE
FUTSAL, APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PS
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou
por unanimidade, com trinta e oito votos a
favor, sendo dezanove do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis
do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À
Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social Democrata, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular,
um do Bloco de Esquerda e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza, aprovar um Voto
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de Louvor, apresentado pelo Grupo Político
Municipal do Partido Socialista, saudando
vivamente os Campeões da Europa de Futsal,
a Federação Portuguesa de Futebol e, muito
especialmente, o atleta João Matos.
DELIBERAÇÃO N.º 15/2018
DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO PAN
PARA INTEGRAR O CONSELHO MUNICIPAL
DE JUVENTUDE DE OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou,
em sufrágio secreto, por maioria, com trinta e
cinco votos a favor, um contra e uma abstenção, designar a Senhora Deputada Ana Sílvia
Rodrigues Paixão Ferreira Marques, como
Representante da Assembleia Municipal pelo
Partido Pessoas- Animais-Natureza, no Conselho Municipal de Juventude.
DELIBERAÇÃO N.º 16/2018
NOMEAÇÃO DE PRESIDENTE DE JUNTA DE
FREGUESIA PARA INTEGRAR A COMISSÃO
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE OEIRAS (CMPC)
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta apresentada pelo
Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta para designação do Presidente de
Junta de Freguesia que integrará a Comissão
Municipal de Proteção Civil (CMPC), designadamente:
Rui Pedro do Carmo Teixeira, Presidente da
União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha,
Cruz Quebrada/Dafundo.
A mesma foi aprovada, em sufrágio secreto,
por maioria, com trinta votos a favor, dois contra e quatro abstenções.
Face à votação obtida foi deliberado designar
o Senhor Presidente Rui Pedro do Carmo Teixeira para integrar a referida Comissão.

SESSÃO ORDINÁRIA N.º 1/2018
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2018
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 17/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 8/18 – DPHCT – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS E LICENÇAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DO “XXII COLÓQUIO JUVENIL DAS
ARTES”, PELA ESCOLA SECUNDÁRIA QUINTA DO MARQUÊS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número oito barra
dezoito, a que se refere a deliberação número
vinte e dois da Reunião da Câmara Municipal realizada em dez de janeiro de dois mil
e dezoito e deliberou por unanimidade, com
trinta e cinco votos a favor, sendo dezoito
do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar
Oeiras de Volta, cinco do Partido Socialista,
quatro do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido
Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a isenção do pagamento
de taxas municipais e licenças necessárias
à realização, pela Escola Secundária Quinta
do Marquês, do Vigésimo Segundo Colóquio
Juvenil das Artes, no valor de trezentos e cinquenta euros, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município, traduzido naquela
deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 18/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 10/18 – GP – ADESÃO
DO MUNICÍPIO DE OEIRAS À UNIÃO DAS CIDADES CAPITAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA
- UCCLA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número dez barra
dezoito, a que se refere a deliberação número
vinte e quatro da Reunião da Câmara Municipal realizada em dez de janeiro de dois mil
e dezoito e deliberou por unanimidade, com

trinta e três votos a favor, sendo dezoito do
Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, três do Partido Socialista, quatro
do Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular, um do Bloco de Esquerda
e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza,
aprovar a adesão do Município de Oeiras à
União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), na sequência do convite por
parte da União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas (que usa também, a
denominação de União das Cidades Capitais
de Língua Portuguesa – UCCLA) para se reassociar, tendo em consideração que foi membro associado nos anos de dois mil e dez a dois
mil e treze, tendo sido comunicada a rescisão
em fevereiro de dois mil e catorze.
Esta adesão implica o pagamento de uma
quota anual de quatro mil e quinhentos euros, com início em dois mil e dezoito, conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 19/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 31/18 – DE – ADESÃO À
AICE – ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS
CIDADES EDUCADORAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número trinta e
um barra dezoito, a que se refere a deliberação número trinta e quatro da Reunião da
Câmara Municipal realizada em vinte e três
de janeiro de dois mil e dezoito e deliberou
por unanimidade, com trinta votos a favor,
sendo dezasseis do Grupo Político Municipal
Isaltino Inovar Oeiras de Volta, três do Partido Socialista, quatro do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente,
dois da Coligação Democrática Unitária, dois
do Partido Social Democrata, um do Centro
Democrático Social-Partido Popular, um do
Bloco de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a candidatura de
adesão à AICE – Associação Internacional
das Cidades Educadoras, subscrevendo os
princípios orientadores da Carta das Cidades
Educadoras, nos termos e condições propostos pelo Órgão Executivo do Município, traduzidos naquela deliberação.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 3/2018
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2018
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 20/2018
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA
EX-AUTARCA MARIA ISABEL DA SILVA CASA
CORREIA, APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PS
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou
por unanimidade, com trinta e um votos a
favor, sendo catorze do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, cinco
do Partido Socialista, quatro do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À
Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social Democrata, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular,
um do Bloco de Esquerda e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza, aprovar um voto
de pesar, apresentado pelo Grupo Político
Municipal do Partido Socialista, pelo falecimento da ex-autarca Maria Isabel da Silva
Casa Correia.
DELIBERAÇÃO N.º 21/2018
RECOMENDAÇÃO – PROCESSO EXTRAORDINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO DE TODOS
OS VÍNCULOS PRECÁRIOS DO MUNICÍPIO,
APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO BE
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da Recomendação referida em
título, a qual foi rejeitada por maioria, com
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vinte e cinco votos contra, sendo dezassete
do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar
Oeiras de Volta, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente,
dois do Partido Social Democrata e um do
Centro Democrático Social-Partido Popular,
com quatro votos a favor, sendo três da Coligação Democrática Unitária e um do Bloco
de Esquerda e com sete abstenções, sendo
seis do Partido Socialista e uma do Partido
Pessoas-Animais-Natureza.
DELIBERAÇÃO N.º 22/2018
RECOMENDAÇÃO – INICIATIVA WIFI4EU,
APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO CDS-PP
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da Recomendação referida em título, e deliberou por unanimidade, com trinta
e sete votos a favor, sendo dezoito do Grupo
Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de
Volta, seis do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras
Mais À Frente, três da Coligação Democrática
Unitária, dois do Partido Social Democrata,
um do Centro Democrático Social-Partido Popular, um do Bloco de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, recomendar
que o município possa proceder ao “salto”
tecnológico que agora é disponibilizado pela
União Europeia. Garantindo uma melhor,
maior e mais eficaz cobertura dos espaços
com WI-FI, colocando-os ao dispor de todos
quantos aqui residem, estudam e trabalham.
DELIBERAÇÃO N.º 23/2018
VOTAÇÃO DO NOVO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento das alterações introduzidas no
seu Regimento, e deliberou por maioria, com
trinta votos a favor, sendo dezoito do Grupo
Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de
Volta, cinco do Grupo Político Municipal
Independentes Oeiras Mais À Frente, três
da Coligação Democrática Unitária, dois
do Partido Social Democrata, um do Centro
Democrático Social-Partido Popular e um do
Partido Pessoas-Animais-Natureza, com sete
abstenções, sendo seis do Partido Socialista e
uma do Bloco de Esquerda, aprovar as respetivas alterações ao seu Regimento.
DELIBERAÇÃO N.º 24/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 45/18 – SIMAS – ATRIBUIÇÃO DA GESTÃO INTEGRAL DE REDES
PLUVIAIS DOS CONCELHOS DE OEIRAS E
AMADORA AOS SIMAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número quarenta e
cinco barra dezoito, a que se refere a deliberação número dezoito da Reunião da Câmara
Municipal realizada em sete de fevereiro de
dois mil e dezoito e deliberou por unanimidade, com trinta e cinco votos a favor, sendo
dezoito do Grupo Político Municipal Isaltino
Inovar Oeiras de Volta, cinco do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal
Independentes Oeiras Mais À Frente, três da
Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a atribuição da gestão integral das redes pluviais dos
Concelhos de Oeiras e Amadora aos SIMAS,
conforme proposto pelo Órgão Executivo do
Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 25/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 56/18 - DASSJ – PROCESSO DAS JUNTAS DE FREGUESIA DAS
UNIÕES DAS FREGUESIAS E DE FREGUESIAS
RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFÂNCIA – ACERTOS DO 4.º
TRIMESTRE DE 2017
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número cinquenta
e seis barra dezoito, a que se refere a deliberação número vinte e nove da Reunião da
Câmara Municipal, realizada em sete de fe-

vereiro de dois mil e dezoito e deliberou por
unanimidade, com trinta e oito votos a favor,
sendo dezanove do Grupo Político Municipal
Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente,
três da Coligação Democrática Unitária, dois
do Partido Social Democrata, um do Centro
Democrático Social-Partido Popular, um do
Bloco de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a atribuição de
comparticipação financeira às seguintes Juntas de Freguesia das Uniões de Freguesias,
uma vez que há valores em défice face ao
montante atribuído para o quarto trimestre
de dois mil e dezassete (deliberação número
oitenta e quatro, de dois mil e dezassete, da
Assembleia Municipal de Oeiras à proposta
número quatrocentos e sessenta e quatro, de
dois mil e dezassete, da Câmara Municipal de
Oeiras):
Junta de Freguesia da União das Freguesias
de Carnaxide e Queijas – quatro mil trezentos
e vinte e oito euros e oitenta e cinco cêntimos.
A devolução dos seguintes montantes pelas
Juntas de Freguesia das Uniões de Freguesia
e Freguesia, sendo que este deverá ser deduzido na próxima transferência a efetuar pelo
Município, por forma a fazer face aos acertos
do quarto trimestre de dois mil e dezassete:
Junta de Freguesia da União das Freguesias
de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo – quatrocentos e setenta e oito euros e
quarenta e oito cêntimos.
Junta de Freguesia da União das Freguesias
de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias – quatro mil novecentos e sessenta e um euros e noventa e um cêntimos.
Junta de Freguesia de Porto Salvo – dez mil
duzentos e oitenta e seis euros e cinquenta e
três cêntimos.
Total – quinze mil setecentos e vinte e seis
euros e noventa e dois cêntimos, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município,
traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 26/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 57/18 - DASSJ – PROCESSO DAS JUNTAS DE FREGUESIA DAS
UNIÕES DAS FREGUESIAS E DE FREGUESIAS
RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFÂNCIA – 1.º SEMESTRE
DE 2018
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número cinquenta e
sete barra dezoito, a que se refere a deliberação número trinta da Reunião da Câmara Municipal, realizada em sete de fevereiro de dois
mil e dezoito e deliberou por unanimidade,
com trinta e oito votos a favor, sendo dezanove
do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar
Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular, um do Bloco de Esquerda e um
do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar
a atribuição de comparticipação financeira às
Juntas de Freguesia da União das Freguesias
de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo, da União das Freguesias de Carnaxide
e Queijas, da União das Freguesias de Oeiras
e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
e à Junta de Freguesia de Porto Salvo, no montante global de duzentos e vinte e seis mil e
oitocentos euros, para a comparticipação nas
despesas estimadas, do primeiro semestre de
dois mil e dezoito, com o pessoal afeto aos
estabelecimentos de infância da Santa Casa
da Misericórdia de Oeiras e do Centro Social
e Paroquial de Oeiras, repartidos da seguinte
forma:
Junta de Freguesia das Uniões de Freguesia e
Freguesia – Valor semestral – Valor mensal a
transferir:
Junta de Freguesia da União das Freguesias
de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo – sessenta mil euros – dez mil euros.
Junta de Freguesia da União das Freguesias

de Carnaxide e Queijas – cento e sete mil e
quatrocentos euros – dezassete mil e novecentos euros.
Junta de Freguesia da União das Freguesias
de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias – dois mil e quatrocentos euros
- quatrocentos euros.
Junta de Freguesia de Porto Salvo – cinquenta
e sete mil euros – nove mil e quinhentos euros.
Total – duzentos e vinte e seis mil e oitocentos euros – trinta e sete mil e oitocentos euros, conforme proposto pelo Órgão Executivo
do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 27/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 83/18 – DGDO – RETIFICAÇÃO DO MAPA PLURIANUAL DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS PARA 2018
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número oitenta e
três barra dezoito, a que se refere a deliberação número trinta e cinco da Reunião da
Câmara Municipal realizada em vinte de fevereiro de dois mil e dezoito e deliberou por
unanimidade, com trinta e oito votos a favor,
sendo dezanove do Grupo Político Municipal
Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente,
três da Coligação Democrática Unitária, dois
do Partido Social Democrata, um do Centro
Democrático Social-Partido Popular, um do
Bloco de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a substituição do
atual Mapa Plurianual das Atividades mais
Relevantes, constantes da proposta de deliberação número setecentos e noventa e dois,
de dois mil e dezassete, do Departamento de
Gestão e Desenvolvimento Organizacional,
no sentido de assegurar a correta informação
respeitante às Grandes Opções do Plano e
Orçamento para dois mil e dezoito, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município,
traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 28/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 84/18 – DGF – 1.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E 1.ª
REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA 2018
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número oitenta e
quatro barra dezoito, a que se refere a deliberação número trinta e seis da Reunião da
Câmara Municipal realizada em vinte de fevereiro de dois mil e dezoito e deliberou por
maioria, com trinta e três votos a favor, sendo
dezanove do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido
Socialista, cinco do Grupo Político Municipal
Independentes Oeiras Mais À Frente, dois do
Partido Social Democrata e um do Centro Democrático Social-Partido Popular, com quatro
votos contra, sendo três da Coligação Democrática Unitária e um do Bloco de Esquerda
e uma abstenção do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a primeira revisão ao Orçamento de dois mil e dezoito e a primeira revisão às Grandes Opções do Plano, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município,
traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 29/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 71/18 – DGESE – CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS
DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número setenta
e um barra dezoito, a que se refere a deliberação número vinte e seis da Reunião da
Câmara Municipal realizada em vinte de fevereiro de dois mil e dezoito e deliberou por
unanimidade, com trinta e oito votos a favor,
sendo dezanove do Grupo Político Municipal
Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente,
três da Coligação Democrática Unitária, dois
do Partido Social Democrata, um do Centro
Democrático Social-Partido Popular, um do

Bloco de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a constituição do
Conselho Municipal de Educação de Oeiras,
nos termos e condições propostos pelo Órgão
Executivo do Município, traduzidos naquela
deliberação.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 4/2018 DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2018
MINUTA DE PARTE DA ATA
DELIBERAÇÃO N.º 30/2018
RECOMENDAÇÃO – PELA NÃO INCLUSÃO
DAS GARRAIADAS NAS FESTAS DO CAVALO
DE PORTO SALVO, APRESENTADA PELO
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PAN
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da Recomendação referida
em título, a qual foi rejeitada com o voto de
qualidade da Senhora Presidente da Assembleia Municipal, que manteve o seu sentido
de voto, dado se ter obtido a seguinte votação: quinze votos contra, sendo nove do Grupo Político Isaltino Inovar Oeiras de Volta,
um do Partido Socialista, dois do Grupo Político Independentes Oeiras Mais À Frente,
dois do Partido Social Democrata e um Centro Democrático Social-Partido Popular, com
quinze votos a favor, sendo seis do Grupo Político Isaltino Inovar Oeiras de Volta, quatro
do Partido Socialista, dois do Grupo Político
Independentes Oeiras Mais À Frente, um da
Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, e com seis abstenções, sendo
três do Grupo Político Isaltino Inovar Oeiras
de Volta, uma do Partido Socialista e duas da
Coligação Democrática Unitária.
DELIBERAÇÃO N.º 31/2018
LISTA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM AS
COMISSÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE OEIRAS PREVISTAS NO SEU REGIMENTO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da lista referida em título apresentada pelos diversos Grupos Políticos Municipais:
Um – Comissão de Ação Social, Habitação e
Saúde
Isaltino Inovar Oeiras de Volta - IN-OV:
Rui Manuel Pessanha da Silva – efetivo;
Diogo Mota Rodrigues de Oliveira – suplente.
Partido Socialista - PS:
Joaquim dos Reis Marques – efetivo;
Pedro Miguel Ramos Almeida – suplente.
Independentes Oeiras Mais À Frente IOMAF:
Maria Carolina Candeias Tomé – efetiva;
Domingos Ferreira Pereira dos Santos – suplente.
Coligação Democrática Unitária - CDU:
Maria Joana Marques Gomes da Silva – efetiva;
Daniel dos Reis Branco – suplente;
Partido Social Democrata - PSD:
Jorge Manuel Madeiras Silva Pracana – efetivo;
Susana Isabel Costa Duarte – suplente;
Centro Democrático Social/Partido Popular –
CDS-PP:
Nuno Miguel Trindade Gusmão;
Bloco de Esquerda - BE:
Miguel da Câmara e Almeida Pinto;
Partido das Pessoas, Animais e Natureza – PAN
Ana Sílvia Rodrigues Paixão Ferreira Marques.
Dois – Comissão de Acompanhamento do Processo Deliberativo e Assuntos Jurídicos:
Isaltino Inovar Oeiras de Volta - IN-OV:
Ednilson Gilberto Lopes Fernandes Sousa
dos Santos – efetivo;
José Maria Godinho Montezo – suplente;
Partido Socialista - PS:
Pedro Miguel Ramos Almeida – efetivo;
Jorge Manuel Damas Martins Rato – suplente.
Independentes Oeiras Mais À Frente -
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IOMAF:
António Pita de Meireles Pistacchini Moita –
efetivo;
Salvador António Martins Bastos Costeira –
suplente.
Coligação Democrática Unitária - CDU:
Daniel dos Reis Branco – efetivo;
Carlos Alberto de Sousa Coutinho – suplente;
Partido Social Democrata - PSD:
Jorge Manuel Madeiras Silva Pracana – efetivo;
Susana Isabel Costa Duarte – suplente;
Centro Democrático Social/Partido Popular –
CDS-PP:
Nuno Miguel Trindade Gusmão;
Bloco de Esquerda - BE:
Miguel da Câmara e Almeida Pinto;
Partido das Pessoas, Animais e Natureza –
PAN
Ana Sílvia Rodrigues Paixão Ferreira Marques.
Três – Comissão do Ambiente e Ordenamento
do Território
Isaltino Inovar Oeiras de Volta - IN-OV:
Ana Isabel Beça Dias da Costa – efetiva;
Celina Maria Quintas Nascimento Mendonça
– suplente.
Partido Socialista - PS:
Jorge Manuel Damas Martins Rato – efetivo;
Joaquim dos Reis Marques – suplente.
Independentes Oeiras Mais À Frente - IOMAF:
Salvador António Martins Bastos Costeira –
efetivo;
António Pita de Meireles Pistacchini Moita –
suplente.
Coligação Democrática Unitária - CDU:
Maria Joana Marques Gomes da Silva – efetiva;
Carlos Alberto de Sousa Coutinho – suplente;
Partido Social Democrata - PSD:
Susana Isabel Costa Duarte – efetiva;
Jorge Manuel Madeiras Silva Pracana – suplente;
Centro Democrático Social/Partido Popular –
CDS-PP:
Nuno Miguel Trindade Gusmão;
Bloco de Esquerda - BE:
Miguel da Câmara e Almeida Pinto;
Partido das Pessoas, Animais e Natureza –
PAN
Ana Sílvia Rodrigues Paixão Ferreira Marques.
Quatro – Comissão de Economia, Finanças e
Setor Empresarial Local
Isaltino Inovar Oeiras de Volta - IN-OV:
Rui Manuel Pessanha da Silva – efetivo;
Ana Isabel Beça Dias da Costa – suplente.
Partido Socialista - PS:
Sílvia Maria Mota dos Santos Andrez – efetiva;
Marta Sofia Encarnação Inácio Carolo – suplente.
Independentes Oeiras Mais À Frente - IOMAF:
António Pita de Meireles Pistacchini Moita –
efetivo;
Salvador António Martins Bastos Costeira –
suplente.
Coligação Democrática Unitária - CDU:
Daniel dos Reis Branco – efetivo;
Carlos Alberto de Sousa Coutinho – suplente;
Partido Social Democrata - PSD:
Jorge Manuel Madeiras Silva Pracana – efetivo;
Susana Isabel Costa Duarte – suplente;
Centro Democrático Social/Partido Popular –
CDS-PP:
Nuno Miguel Trindade Gusmão;
Bloco de Esquerda - BE:
Miguel da Câmara e Almeida Pinto Partido das Pessoas, Animais e Natureza –
PAN
Ana Sílvia Rodrigues Paixão Ferreira Marques.
Cinco – Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Juventude
Isaltino Inovar Oeiras de Volta - IN-OV:
António Maria Balcão Vicente – efetivo;
Maria Paula Neto Figueira Martins da Silva –
suplente.
Partido Socialista - PS:

Marta Sofia Encarnação Inácio Carolo – efetiva;
Sílvia Maria Mota dos Santos Andrez – suplente.
Independentes Oeiras Mais À Frente - IOMAF:
Domingos Ferreira Pereira dos Santos – efetivo;
Maria Carolina Candeias Tomé – suplente.
Coligação Democrática Unitária - CDU:
Carlos Alberto de Sousa Coutinho – efetivo;
Maria Joana Gomes da Silva – suplente;
Partido Social Democrata - PSD:
Susana Isabel Costa Duarte – efetiva;
Jorge Manuel Madeiras Silva Pracana – suplente;
Centro Democrático Social/Partido Popular –
CDS-PP:
Nuno Miguel Trindade Gusmão;
Bloco de Esquerda - BE:
Miguel da Câmara e Almeida Pinto Partido das Pessoas, Animais e Natureza –
PAN
Ana Sílvia Rodrigues Paixão Ferreira Marques.
A mesma foi aprovada, em sufrágio secreto,
tendo sido obtida a seguinte votação:
Comissão de Ação Social, Habitação e Saúde,
trinta e sete votos a favor e um voto contra;
Comissão de Acompanhamento do Processo
Deliberativo e Assuntos Jurídicos, trinta e
sete votos a favor e um contra;
Comissão do Ambiente e Ordenamento do
Território, trinta e seis votos a favor, um voto
contra e um voto em branco;
Comissão de Economia, Finanças e Setor Empresarial Local, trinta e sete votos a favor e
um voto contra;
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Juventude, trinta e sete votos a favor e um
voto contra, tendo estes Membros ficado a
fazer parte, como Representantes da Assembleia Municipal, das diversas Comissões.
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Proposta n.º 863/17 - GCAJ - Contrato de aquisição de bens n.º 378/16 - Aquisição de fardamento para as várias unidades orgânicas
e respetiva reparação - Lote 1 - Modificação
objetiva do contrato:
Deliberado aprovar a modificação objetiva
do contrato de aquisição de fardamento para
as várias unidades orgânicas e respetiva reparação, lote um.
Proposta n.º 864/17 - DHRU - Reprogramação
financeira relativa à atribuição de subsídio à
Cooperativa de Habitação Económica Nova
Morada:
Deliberado aprovar a reprogramação financeira relativa à atribuição do subsídio à Cooperativa de Habitação Económica Nova Morada, bem como, a submissão à Assembleia
Municipal para aprovação.
Proposta n.º 865/17 – DGP - Aceitação e incorporação no imobilizado de bens doados ao
Município:
Deliberado aprovar a aceitação e incorporação
no imobilizado de bens doados ao Município.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 10 DE JANEIRO DE 2018
ATA NÚMERO UM/DOIS MIL E DEZOITO
RESUMO
Proposta de Recomendação sobre Necessidade de Poupar Água:
Deliberado aprovar a Proposta de Recomendação mencionada em epígrafe.
Proposta n.º 01/18 - DPE - Obra n.º 07/DPE/16
- Alteração de trabalhos para a empreitada
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designada “Habitação Jovem sita na Avenida
Ivens, n.º 8, no Dafundo”, apresentada pela
firma Cobeng, Lda.:
Deliberado aprovar as alterações de trabalhos de execução da empreitada designada
“Habitação Jovem - Avenida Ivens, número
oito, no Dafundo”, conforme apresentado
pela firma Cobeng, Limitada.
Proposta n.º 02/18 - DGP - Desanexação de
terreno do domínio privado do Município de
Oeiras, denominado Areeiro de Cima, sito em
Oeiras:
Deliberado aprovar a desanexação de terreno
do domínio privado do Município de Oeiras,
denominado Areeiro de Cima, sito em Oeiras.
Proposta n.º 03/18 - DGPH- Atribuição do
fogo sito na Alameda Diogo Teive, n.º 2, C/V
A, B.º dos Navegadores, ao agregado familiar
de Uessam Mendes:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Dois, situado na Alameda Diogo Teive, número dois, cave A, no Bairro dos Navegadores,
ao agregado familiar de Uessam Mendes, mediante a fixação da renda mensal no valor de
cento e oitenta e nove euros e sessenta e sete
cêntimos, a partir do dia um de fevereiro de
dois mil e dezoito.
Proposta n.º 04/18 - DGPH- Atribuição do
fogo sito na Rua Gonçalo Afonso, n.º 1, C/V.,
B.º dos Navegadores, ao isolado João Gomes:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Zero, situado na Rua Gonçalo Afonso, número um, cave, no Bairro dos Navegadores,
a João Gomes, mediante a fixação da renda
mensal no valor de quatro euros e vinte e um
cêntimos, a partir do dia um de fevereiro de
dois mil e dezoito.
Proposta n.º 05/18 - DGPH - Reajustamento
de valor das rendas em atraso, referentes à
arrendatária Ana Margarida Lages, respeitantes ao imóvel municipal, sito na Av. Diogo
Lopes Sequeira, n.º 87, C/V C, B.º dos Navegadores, com vista a recuperação das rendas
em dívida:
Deliberado aprovar o reajustamento de valor
das rendas em atraso, referentes à arrendatária Ana Margarida Lages, respeitantes ao
imóvel municipal, sito na Avenida Diogo Lopes Sequeira, número oitenta e sete, cave C,
no Bairro dos Navegadores.
Proposta n.º 06/18 - DGPH - Revogação da
Proposta de Deliberação n.º 580/17, referente
à “atribuição de apoio financeiro à Associação de Moradores do Bairro dos Navegadores”, para o projeto “Bairro Limpo Sénior”:
Deliberado aprovar a revogação da Proposta
de Deliberação número quinhentos e oitenta,
de dois mil e dezassete, referente à atribuição de apoio financeiro de quatro mil euros,
à Associação de Moradores do Bairro dos Navegadores, para apoio ao funcionamento das
atividades que iriam integrar o projeto “Bairro Limpo Sénior”.
Proposta n.º 07/18 - DGPH- Reajustamento de
tipologia – Rescisão de contrato de arrendamento do fogo T4, sito na Rua da Madeira, n.º 1,
R/C Esq.º, no B.º da Medrosa, em Oeiras e atribuição de novo fogo sito na Rua Oliveira Martins, n.º 36, 0B, no B.º Moinho da Rola, em Porto
Salvo, ao isolado João António Santos Vilela:
Deliberado denunciar o contrato de arrendamento existente com João António dos Santos Vilela, com fundamento na desadequação
da tipologia do fogo que ocupa sito na Rua da
Madeira, número um, rés-do/chão esquerdo,
no Bairro da Medrosa, em Oeiras e atribuição
de novo fogo de tipologia T Zero, sito na Rua
Oliveira Martins, número trinta e seis, zero
B, no Bairro Moinho da Rola, em Porto Salvo.
Proposta n.º 08/18 - DPHCT - Isenção de
pagamento de taxas municipais e licenças
necessárias à realização do “XXII Colóquio
Juvenil das Artes”, pela Escola Secundária

Quinta do Marquês:
Deliberado aprovar a submissão da isenção
do pagamento de taxas municipais e licenças
necessárias à realização do Vigésimo Segundo Colóquio Juvenil das Artes, pela Escola
Secundária Quinta do Marquês, bem como, o
envio à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 09/18 - DMA - Eliminação de documentos produzidos pela Divisão de Gestão
Financeira:
Deliberado aprovar a eliminação dos documentos produzidos pela DGF.
Proposta n.º 10/18 - GVP - Adesão do Município de Oeiras à União das Cidades Capitais
de Língua Portuguesa – UCCLA:
Deliberado aprovar a adesão do Município de
Oeiras à União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), bem como, o seu
envio à Assembleia Municipal também para
aprovação.
Proposta n.º 11/18 - GP - Plano de Atividades
e Orçamento para 2018, da “Artemrede - Teatros Associados”:
A Câmara tomou conhecimento do Plano de
Atividades e Orçamento para dois mil e dezoito, da “Artemrede - Teatros Associados”,
assim como, a submissão à Assembleia Municipal igualmente para conhecimento.
Proposta n.º 12/18 - DGF - 1ª. alteração às
Grandes Opções do Plano e 1ª. alteração Orçamental:
Deliberado aprovar a primeira alteração às
Grandes Opções do Plano e primeira alteração Orçamental da Despesa, no valor de
quinhentos e noventa e dois mil e cinquenta
euros.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 23 JANEIRO DE 2018
ATA NÚMERO DOIS/DOIS MIL E DEZOITO
RESUMO
Proposta n.º 13/18 - GP - Atribuição de comparticipação financeira à Pombal XXI - Associação de Moradores dos Bairros do Pombal e
Bento Jesus Caraça, para apoio à realização
das festividades do Santo Amaro:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de dois mil
euros, a favor da Pombal Vinte e Um - Associação de Moradores dos Bairros Pombal/Bento
Jesus Caraça, para apoio à realização das festividades do Santo Amaro dois mil e dezoito.
Proposta n.º 14/18 - GP – Plano de Atividades
e Orçamento para 2018, da AMPV - Associação de Municípios Portugueses do Vinho:
A Câmara tomou conhecimento do Plano
de Atividades e Orçamento para dois mil e
dezoito, remetido pela “ AMPV - Associação
de Municípios Portugueses do Vinho”, bem
como o seu envio à Assembleia Municipal,
para conhecimento.
Proposta n.º 15/18 - DP - Pedido de alteração
de alvará de loteamento n.º 10/97, em Caxias
(8338/16, 12681/16, 1231/17, 6661/17, 10362/17
e 19001/17 apensos ao 6776/95), requerido
por Finurba - Técnica Financeira, Lda., localizado na Rua Quinta da Fonte Nova, Caxias:
Deliberado aprovar o pedido de alteração ao
alvará de loteamento número dez, de mil novecentos e noventa e sete, localizado na Rua
Quinta da Fonte Nova, Caxias, requerido por
Finurba - Técnica Financeira, Limitada.
Proposta n.º 16/18 - DP - Alteração ao Estudo
de Ocupação Indicativo para uma parcela de
terreno municipal em Barcarena, aprovado
através da Proposta de Deliberação camarária n.º 973/2011:
Deliberado aceitar as alterações ao Estudo
de Ocupação Indicativo para uma parcela de
terreno Municipal, em Barcarena, aprovado
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através da Proposta de Deliberação camarária número novecentos e setenta e três/dois
mil e onze.
Proposta n.º 17/18 - DRH - Alteração do júri
do concurso externo de ingresso aberto pelo
aviso n.º 10404/17, com vista à constituição
de reservas de recrutamento, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado para Técnico de Informática de grau 1, nível 1 (carreira não revista):
Deliberado aprovar as substituições do Presidente do Júri, designado, pelo Chefe do
Gabinete de Tecnologias e Sistemas de Informação, Filipe Alexandre Alves Lourenço
Martins, e do segundo vogal suplente, designado, pelo Especialista de Informática, Grau
dois, Nível um, Jorge Valter Simões Pereira,
ambos do Gabinete de Tecnologias e Sistemas de Informação, por motivo da cessação
da comissão de serviço do primeiro e respetiva designação, em regime de substituição,
do último.
Proposta n.º 18/18 - DPE - Aquisição de parcela a destacar do artigo matricial nº 20, do Casal da Choca, aos herdeiros de Fernando José
Sabido, no âmbito da construção do arruamento de ligação da Rua de S. José com a Rua da
Quinta das Estrangeiras, em Porto Salvo:
Deliberado aprovar a aquisição de uma parcela de terreno com três mil duzentos e cinquenta metros quadrados, a destacar do artigo matricial vinte, do Casal da Choca, aos
herdeiros de Fernando José Sabido, no âmbito da construção do arruamento de ligação
da Rua de S. José com a Rua da Quinta das
Estrangeiras, em Porto Salvo, pelo valor de
cem mil euros.
Proposta n.º 19/18 - DPE - Aquisição de uma
parcela de terreno a destacar do artigo matricial n.º 21, do Casal da Choca, propriedade de
Manuel da Conceição Santos Lopes, no âmbito da construção do arruamento de ligação
da Rua de S. José com a Rua da Quinta das
Estrangeiras, em Porto Salvo:
Deliberado aprovar a aquisição de uma parcela de terreno com duzentos e cinquenta
metros quadrados, a destacar do artigo matricial número vinte e um, do Casal da Choca,
propriedade de Manuel da Conceição Santos
Lopes, no âmbito da construção do arruamento de ligação da Rua de S. José com a Rua
da Quinta das Estrangeiras, em Porto Salvo,
pelo valor de oito mil seiscentos e sete euros
e cinquenta cêntimos.
Proposta n.º 20/18 - SIMAS - Ratificação da 2.ª
adenda ao contrato n.º 62/2017 denominado
“Concurso limitado por prévia qualificação,
com publicidade internacional para o fornecimento de um Sistema de Gestão Comercial de
Água e respetivos Serviços Conexos”:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos SIMAS dos Municípios de
Oeiras e Amadora da reunião de quinze de
janeiro de dois mil e dezoito, na qual aprovou
a ratificação da segunda adenda ao contrato
número sessenta e dois, de dois mil e dezassete, denominado “Concurso limitado por
prévia qualificação, com publicidade internacional para o fornecimento de um Sistema
de Gestão Comercial de Água e respetivos
Serviços Conexos”.
Proposta n.º 21/18 - SIMAS - Abertura de procedimento, por concurso público, destinado à
contratação de serviços de manutenção evolutiva e assistência técnica à solução de SIG
G/Interaqua e à solução Aquafield:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião de quinze de janeiro de dois
mil e dezoito, na qual aprovou a contratação
de serviços de manutenção evolutiva e assistência técnica à solução de SIG G/Interaqua
e à solução Aquafield.

Proposta n.º 22/18 - SIMAS - Abertura de procedimento por concurso público para a empreitada destinada à remodelação/instalação
de coletores domésticos e pluviais na Rua
Augusto Gil e na Estrada da Serra da Mira,
na Freguesia da Mina de Água, no Concelho
da Amadora:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados
de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora,
da reunião de quinze de janeiro de dois mil e
dezoito, na qual aprovou a abertura de procedimento por concurso público para a empreitada
destinada à remodelação/instalação de coletores domésticos e pluviais na Rua Augusto Gil
e na Estrada da Serra da Mira, na Freguesia da
Mina de Água, no Concelho da Amadora.
Proposta n.º 23/18 - SIMAS - Abertura de
procedimento por concurso público com publicidade internacional para a prestação de
serviços destinados à higiene e limpeza das
instalações dos SIMAS de Oeiras e Amadora
para os anos de 2018 a 2020:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião de quinze de janeiro de
dois mil e dezoito, na qual aprovou a abertura
de procedimento, por concurso público com
publicidade internacional, para a prestação
de serviços destinado à higiene e limpeza das
instalações dos SIMAS de Oeiras e Amadora
para os anos de dois mil e dezoito a dois mil
e vinte.
Proposta n.º 24/18 - SIMAS - Abertura de
procedimento para prestação de serviços destinados à segurança e vigilância nas instalações dos SIMAS de Oeiras e Amadora, para
os anos de 2018 a 2020, ao abrigo do Acordo
Quadro celebrado com a ESPAP - Entidade
de Serviços Partilhados da Administração
Pública, I. P. (AQ-SV-Lote 4):
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião de quinze de janeiro de
dois mil e dezoito, na qual aprovou a abertura
de procedimento para a prestação de serviços destinados à segurança e vigilância nas
instalações dos SIMAS de Oeiras e Amadora,
ao abrigo do Acordo Quadro celebrado pela
ESPAP - Entidade de Serviços Partilhados
da Administração Pública, I. P. (AQ-SV-Lote
quatro).
Proposta n.º 25/18 - SIMAS - Adjudicação de
procedimento por concurso público para a
empreitada destinada à substituição de condutas e ramais existentes na ZMC Delfim
Guimarães, Freguesia da Venteira, Concelho
da Amadora:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião de quinze de janeiro de dois
mil e dezoito, na qual aprovou a adjudicação
da empreitada destinada à substituição de
condutas e ramais existentes na ZMC Delfim
Guimarães, Freguesia da Venteira, Concelho
da Amadora.
Proposta n.º 26/18 - SIMAS - Concurso público
n.º 5/17 - Alteração da nomeação do Coordenador de Segurança em Obra e do Diretor de Fiscalização da Obra da empreitada de “Remodelação de redes de águas residuais no Concelho
da Amadora - Anos 2017 e 2018”:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião de quinze de janeiro de
dois mil e dezoito, na qual aprovou alteração
da nomeação do Coordenador de Segurança
em Obra e do Diretor de Fiscalização da Obra,
engenheiro Gonçalo Machado, referente à empreitada de “Remodelação de redes de águas
residuais no Concelho da Amadora - anos dois
mil e dezassete e dois mil e dezoito”.

Proposta n.º 27/18 - SIMAS - Aprovação da
minuta do contrato referente ao procedimento por concurso público para a prestação de
serviços destinados à contratação de Seguros
Não Vida:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião de quinze de janeiro de
dois mil e dezoito, na qual aprovou a minuta
do contrato, referente à prestação de serviços destinados à contratação de Seguros Não
Vida, a celebrar com a empresa Willis - Corretores de Seguros, Sociedade Anónima.
Proposta n.º 28/18 - SIMAS - Tarifário para 2018:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião de quinze de janeiro de dois
mil e dezoito, na qual aprovou o tarifário para
o ano de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 29/18 - DGF - Fundo de Maneio
para 2018:
Deliberado aprovar a atribuição dos Fundos
de Maneio para dois mil e dezoito.
Proposta n.º 30/18 - DGESE - Atribuição do
subsídio para apoio ao funcionamento dos
Agrupamentos de Escolas e Escola Secundária Não Agrupada - ano de 2018:
Deliberado aprovar a atribuição de subsídio
aos Agrupamentos de Escolas e Escola Secundária Quinta do Marquês, num total de
trezentos e quarenta e nove mil quatrocentos
e vinte e oito euros e sessenta cêntimos.
Proposta n.º 31/18 - DE - Adesão à AICE - Associação Internacional das Cidades Educadoras:
Deliberado aprovar a candidatura de adesão
à AICE - Associação Internacional das Cidades Educadoras, bem como, o seu envio Assembleia Municipal também para aprovação.
Proposta n.º 32/18 - DGESE - Pagamento de
reembolsos referentes ao transporte escolar,
ano 2017/2018:
Deliberado aprovar a atribuição do valor
total de oitocentos e noventa e três euros e
setenta e oito cêntimos, para pagamento de
reembolsos relativos ao transporte escolar no
corrente ano letivo.
Proposta n.º 33/18 - DGESE - Atribuição de
subsídio para apoio ao funcionamento dos refeitórios escolares – EB Jorge Mineiro - Ano
letivo 2017/2018:
Deliberado aprovar a atribuição do valor total de onze mil trezentos e sessenta euros e
trinta e seis cêntimos, à Associação de Pais e
Encarregados de Educação da Escola Básica
Jorge Mineiro, para apoio ao funcionamento
dos refeitórios escolares, no ano letivo de
dois mil e dezassete/dois mil e dezoito.

Deliberado aprovar o início do procedimento
de elaboração do Regulamento do Serviço de
Teleassistência Domiciliária do Município de
Oeiras.
Proposta n.º 37/18 – DPMPC - Atribuição de
subsídio aos Bombeiros Voluntários do Concelho:
Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio aos Bombeiros Voluntários do Concelho,
no valor global de um milhão quatrocentos e
noventa mil euros.
Proposta n.º 38/18 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação de
Solidariedade Social Assomada, para a deslocação da equipa de andebol sénior ao Funchal, integrada nas jornadas do Campeonato
Nacional de Andebol:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, no montante de mil e oitocentos euros, à Associação de Solidariedade
Social Assomada para apoio à deslocação da
equipa de andebol sénior ao Funchal, para
participar nas jornadas do Campeonato Nacional de Andebol, nos dias três e quatro de
fevereiro de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 39/18 – DGF - 2ª. alteração às
Grandes Opções do Plano e 2ª. alteração ao
Orçamento:
Deliberado aprovar a segunda alteração às
Grandes Opções do Plano e segunda alteração Orçamental da Despesa, no valor de quatrocentos e quarenta e dois mil novecentos e
trinta e sete euros e noventa e seis cêntimos.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 07 DE FEVEREIRO DE 2018
ATA NÚMERO TRÊS/DOIS MIL E DEZOITO
RESUMO
Proposta n.º 40/18 - GP - Inclusão das Ruas
Alfredo Lopes Vilaverde, José Pedro da Silva,
Adriano José da Silva e troço da Rua Instituto
Conde de Agrolongo na Zona de Estacionamento de Duração Limitada de Paço de Arcos - “Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E.M., SA.”
Deliberado aprovar a anexação das Ruas Alfredo Lopes Vilaverde, José Pedro da Silva,
Adriano José da Silva e troço da Rua Instituto Conde de Agrolongo, na Zona de Estacionamento de Duração Limitada de Paço de
Arcos.
Proposta n.º 41/18 - GP - Inclusão da Rua
Sacadura Cabral, em Carnaxide na Zona de
Estacionamento de Duração Limitada de
Carnaxide - “Parques Tejo - Parqueamentos
de Oeiras, E.M., S.A.”:
Deliberado aprovar a anexação da Rua Sacadura Cabral, em Carnaxide, à Zona de Estacionamento de Duração Limitada de Carnaxide.

Proposta n.º 34/18 - DASSJ - Atribuição de comparticipação financeira à Companhia de Atores
- Grupo de Teatro e Associação Cultural (CDA)
-Para desenvolvimento do Projeto Madura:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira no valor de nove mil euros,
à Companhia de Atores - Grupo de Teatro e
Associação Cultural, para apoio ao desenvolvimento do Projeto Madura.

Proposta n.º 42/18 - DPHCT - Atribuição de
comparticipação financeira à Orquestra de
Câmara de Cascais e Oeiras, referente à temporada 2018:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, no valor de cento e vinte
e um mil seiscentos e oitenta euros, à Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, referente
à temporada de dois mil e dezoito.

Proposta n.º 35/18 - DGPH - Atribuição do
fogo sito na Rua Gonçalo Afonso, N.º 6, 1.º
Dto., B.º dos Navegadores, ao agregado familiar de Luís Henrique Pinto da Silva:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Quatro, sito na Rua Gonçalo Afonso, número
seis, primeiro direito, no Bairro dos Navegadores, ao agregado familiar de Luís Henrique
Pinto da Silva.

Proposta n.º 43/18 - SIMAS - 1.ª Alteração
ao Orçamento de 2018 - PPI, Orçamento das
Despesas Correntes e de Capital:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento SIMAS dos
Municípios de Oeiras e Amadora, da reunião
de quinze de janeiro de dois mil e dezoito, na
qual aprovou a primeira alteração ao Orçamento de dois mil e dezoito, PPI, Orçamento
das Despesas Correntes e de Capital, no valor
de dois milhões trezentos e oitenta e um mil
oitocentos e cinco euros.

Proposta n.º 36/18 - GCAJ - Início do procedimento de elaboração do Regulamento do
Serviço de Teleassistência Domiciliária do
Município de Oeiras:
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Proposta n.º 44/18 - SIMAS - Adjudicação do
procedimento por concurso público para a
prestação de serviços destinados aos circuitos
de dados e internet:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de
Oeiras e Amadora, da reunião de vinte e nove
de janeiro de dois mil e dezoito, na qual aprovou a adjudicação da prestação de serviços
destinados aos circuitos de dados e internet,
à empresa Vodafone Portugal - Comunicações
Pessoais, Sociedade Anónima, pelo valor de
cento e setenta e oito mil e duzentos euros,
acrescido de IVA.
Proposta n.º 45/18 - SIMAS - Atribuição da
gestão integral de redes pluviais dos Concelhos de Oeiras e Amadora aos SIMAS:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de
Oeiras e Amadora, da reunião de vinte e nove
de janeiro de dois mil e dezoito, na qual aprovou a atribuição da gestão integral das redes
pluviais dos Concelhos de Oeiras e Amadora
aos SIMAS, bem como, a sua submissão à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 46/18 - DASU - Projetos Jovens
em Movimento, Bairro Feliz e na Rota da Sensibilização Ambiental 2018:
Deliberado aprovar o valor total de cento e
setenta e cinco mil e quinhentos euros, de
acordo com o previsto nos planos dos projetos
“Jovens em Movimento”, “Bairro Limpo (que
passará a denominar-se Bairro Feliz)” e “Na
Rota da Sensibilização Ambiental dois mil e
dezoito”.
Proposta n.º 47/18 - GP - Atribuição de comparticipação financeira à Confraria de Enófilos do Vinho de Carcavelos, no âmbito da
atividade de promoção e divulgação do Vinho
de Carcavelos:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira, no montante global
de seis mil euros, à Confraria de Enófilos do
Vinho de Carcavelos, para apoio à sua atividade de promoção e divulgação do Vinho de Carcavelos, durante o ano de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 48/18 - GCAJ - Contrato de
prestação de serviços n.º 119/14 - Referente
à aquisição de serviços de manutenção dos
espaços verdes da zona ocidental (Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra e Porto
Salvo) do Concelho de Oeiras - Aplicação de
multa contratual referente ao mês de agosto
de 2017, à empresa Perene, S.A.:
Deliberado aprovar a aplicação de sanção
contratual à empresa PERENE, Sociedade
Anónima, no valor total de quatro mil duzentos e dez euros e um cêntimo, por apuramento de uma taxa de trabalho não executado
superior a cinco por cento no mês de agosto
de dois mil e dezassete, referente à aquisição
da prestação de serviços de manutenção dos
espaços verdes na zona ocidental (Freguesias
de Oeiras e São Julião da Barra e Porto Salvo)
do Concelho de Oeiras.
Proposta n.º 49/18 - GCAJ - Incumprimento do
contrato de prestação de serviços n.º 178/16
- Referente à “Aquisição de serviços de manutenção em Espaços de Jogos e Recreio no
Concelho de Oeiras” - Penalidade contratual
- Notificação da primeira repreensão escrita,
à empresa Contenur Portugal - Indústria e Comércio de Materiais Plásticos, S.A.:
Deliberado aprovar a aplicação da primeira repreensão escrita à empresa Contenur Portugal
- Indústria e Comércio de Materiais Plásticos,
Sociedade Anónima, no âmbito do contrato
número cento e setenta e oito, de dois mil e
dezasseis - “Aquisição de serviços de manutenção em Espaços de Jogos e Recreio no concelho de Oeiras, por incumprimento dos deveres
contratuais a que se encontra vinculada.

Proposta n.º 50/18 - DASU - Protocolo de colaboração para comparticipação de nadadores
salvadores para a Praia de Caxias:
Deliberado aprovar a minuta de protocolo de
colaboração para comparticipação de nadadores salvadores para a Praia de Caxias, que
prevê a concessão de uma comparticipação à
Administração do Porto de Lisboa, no valor
de seis mil setecentos e sessenta e dois euros
e quinze cêntimos.
Proposta n.º 51/18 - DGESE - Subsídio de material escolar e subsídio de transporte escolar
destinado ao aluno Gerson Cartaxo, do Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos:
Deliberado aprovar o subsídio no valor vinte
e cinco euros, destinado ao Agrupamento de
Escolas de Paço de Arcos, para aquisição de
material escolar destinado ao aluno Gerson
Cartaxo, bem como, o valor de cento e dezanove euros e vinte e cinco cêntimos, destinado
ao pagamento das faturas relativas a títulos
de transporte dos meses de fevereiro a junho
de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 52/18 - DGESE - Atribuição de
comparticipação financeira a atribuir à Associação de Pais e de Encarregados de Educação (APEE) da EB Gomes Freire de Andrade
e da EB Cesário Verde ao abrigo do protocolo
de colaboração para o desenvolvimento de
Atividades de Animação e de Apoio à Família
(AAAF) - 2ª tranche:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira correspondente à segunda
tranche do ano letivo dois mil e dezassete/dois
mil e dezoito, com os seguintes montantes:
Associação de Pais e de Encarregados de
Educação da Escola Básica Gomes Freire de
Andrade: seis mil novecentos e sessenta e
oito euros e cinquenta cêntimos e Associação
de Pais e de Encarregados de Educação da
Escola Básica Cesário Verde: três mil quatrocentos e trinta e oito euros e cinco cêntimos.
Proposta n.º 53/18 - DGESE - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação Menuhin Portugal, para apoio ao funcionamento
do Projeto MUS-E na EB Pedro Álvares Cabral, do Agrupamento de Escolas Aquilino
Ribeiro:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira, no valor de catorze mil
euros, à Associação Menuhin Portugal destinado a apoiar a execução do Projeto MUS-E
na Escola Básica Pedro Álvares Cabral do
Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro no
ano dois mil e dezoito, abrangendo os meses
de janeiro a junho.
Proposta n.º 54/18 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira ao Centro Social
e Paroquial de Nª. Srª. do Cabo, Centro Social
e Paroquial de S. Julião da Barra e Centro
Social e Paroquial de Nª. Srª. de Porto Salvo,
para reforço de verbas no âmbito do Fundo
de Emergência Social:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira, no montante global de
doze mil euros, ao Centro Social e Paroquial
de Nossa Senhora do Cabo ao Centro Social e
Paroquial de São Julião da Barra e ao Centro
Social e Paroquial de Nossa Senhora de Porto
Salvo.
Proposta n.º 55/18 – DASSJ/DGESE - Atribuição de comparticipação financeira à Associação Prevenir para desenvolvimento dos Programas “Crescer a Brincar” e “Nino e Nina:
Programa de Competências”, no ano letivo de
2017/2018:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira, à Associação Prevenir, no valor total de oito mil quinhentos e
dez euros, destinado à aquisição dos manuais,
acompanhamento técnico e realização da avaliação do “Nino e Nina: Programa de Competências” e do “Programa Crescer a Brincar”,
no ano letivo dois mil e dezassete/dois mil e
dezoito.
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Proposta n.º 56/18 - DASSJ - Processo das Juntas de Freguesia das Uniões das Freguesias
e de Freguesias relativo ao funcionamento
dos equipamentos de infância - Acertos 4.º
trimestre de 2017:
Deliberado aprovar os acertos relativos ao
quarto trimestre de dois mil e dezassete, das
Juntas de Freguesia das Uniões das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo, à União das Freguesias de Carnaxide e Queijas, à União das Freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e
Caxias e à Junta de Freguesia de Porto Salvo,
no valor total de quinze mil setecentos e vinte
e seis euros e noventa e dois cêntimos, bem
como, a submissão à Assembleia Municipal
também para aprovação.
Proposta n.º 57/18 - DASSJ - Processo das Juntas de Freguesia das Uniões das Freguesias
e de Freguesias relativo ao funcionamento
dos equipamentos de infância - 1.º semestre
de 2018:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira às Juntas de Freguesia
da União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo, da União
das Freguesias de Carnaxide e de Queijas, da
União das Freguesias de Oeiras e São Julião
da Barra, Paço de Arcos e Caxias e à Junta de
Freguesia de Porto Salvo, no montante global
de duzentos e vinte e seis mil e oitocentos euros, destinado ao funcionamento dos equipamentos de infância, assim como, o seu envio à
Assembleia Municipal para a aprovação.
Proposta n.º 58/18 - DGPH - Atribuição do
fogo sito na Rua Vítor Sá Machado, N.º 10, 1.º
C, no B.º Páteo dos Cavaleiros, a Mário Paulo
Tavares Rosa Alfredo:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T Um,
sito na Rua Vítor Sá Machado, número dez,
primeiro C, no Bairro Páteo dos Cavaleiros, em
Carnaxide, a Mário Paulo Tavares Rosa Alfredo,
mediante a fixação da renda mensal no valor de
doze euros e trinta e sete cêntimos, a partir do
dia um de março de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 59/18 – DASSJ - Descabimentação de compromisso orçamental e consequente alteração da Proposta de Deliberação n.º
59/17 - Programa de Ocupação de Tempos Livres - Tempo Jovem para o ano de 2017:
Deliberado aprovar a alteração da proposta
de deliberação número cinquenta e nove, de
dois mil e dezassete e a respetiva descabimentação do valor de doze mil novecentos e
dez euros e oitenta e cinco cêntimos, referente a verba não executada no âmbito do Programa de Ocupação de Tempos Livres - Tempo Jovem para o ano de dois mil e dezassete.
Proposta n.º 60/18 - DASSJ - Fixação dos preços de inscrição no Projeto Experimenta - Programa de Atividades Anual da Juventude para
2018:
Deliberado aprovar o preço de inscrição no
Projeto Experimenta - Programa de Atividades Anual da Juventude dois mil e dezoito, de
acordo com o seguinte:
- Dança - dez euros; Música - vinte euros e Teatro - vinte euros.
Proposta n.º 61/18 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à Academia dos
Patins, com vista à realização do Projeto
“Tour Agarra a Vida":
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira, no valor de quatro
mil e trezentos euros, destinado a apoiar a
viabilização do projeto “Tour Agarra a Vida”.
Proposta n.º 62/18 - DASSJ - Programa de Ocupação de Tempos Livres - Tempo Jovem para
2018:
Deliberado aprovar o valor de duzentos e
cinquenta mil euros, no âmbito do Projeto de
Intervenção na área da Juventude, aquisição
de serviços, após a aprovação da alteração da
proposta de deliberação número cinquenta

e nove, de dois mil e dezassete e a respetiva
descabimentação do valor doze mil novecentos e dez euros e oitenta e cinco cêntimos, referente a verba não executada no âmbito do
programa “Tempo Jovem” para o ano de dois
mil e dezassete.
Proposta n.º 63/18 - DRH - Atribuição do subsídio social mensal ao Centro de Cultura e
Desporto, para o ano de 2018:
Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, no
montante anual de trezentos e oitenta mil e
trezentos e cinquenta e oito euros e setenta
e dois cêntimos.
Proposta n.º 64/18 - DGP - Alargamento do
período de isenção do pagamento da remuneração referente ao contrato de concessão
requerido pela Winnerules, Lda., relativo ao
Mercado de Tercena:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 65/18 - DRH - Processo disciplinar n.º 23/16, instaurado ao trabalhador José
Manuel Pinto da Conceição:
Deliberado aplicar ao trabalhador José Manuel Pinto da Conceição, com a carreira de
Fiscal Municipal, como sanção adequada ao
caso concreto, a sanção disciplinar única de
repreensão escrita.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 20 DE FEVEREIRO DE 2018
ATA NÚMERO QUATRO/DOIS MIL
E DEZOITO
RESUMO
Atribuição de voto de louvor à equipa de
Campeões de Futsal:
Deliberado exarar em ata um voto de louvor à
equipa de Campeões de Futsal pela brilhante
vitória no Europeu Dois Mil e Dezoito, o qual
deverá ser transmitido à equipa de Campeões
e à Federação Portuguesa do Futebol.
Atribuição de voto de pesar pelo falecimento
de Fernando Victor Beirão Alves:
Deliberado exarar em ata um voto de pesar
pelo falecimento de Fernando Victor Beirão
Alves, que foi Presidente da Junta de Freguesia de Barcarena e membro da Assembleia
Municipal de Oeiras, o qual deverá ser transmitido à família.
Proposta n.º 64/18 - DGP- Alargamento do
período de isenção do pagamento da remuneração referente ao contrato de concessão
requerido pela Winnerules, Lda., relativo ao
Mercado de Tercena:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 66/18 - SIMAS - Abertura de procedimento relativo ao concurso público para a
celebração de acordo quadro para a empreitada destinada à reparação de roturas na rede e
ramais de abastecimento de água no Concelho
da Amadora, para os anos de 2018 e 2019:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados
de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora,
da reunião datada de doze de fevereiro de dois
mil e dezoito, na qual aprovou a abertura de
procedimento por concurso público, tendo em
vista a celebração de acordo quadro, para a
empreitada destinada à reparação de roturas
na rede e ramais de abastecimento de água
no Concelho da Amadora, para os anos de dois
mil e dezoito e dois mil e dezanove.
Proposta n.º 67/18 - SIMAS - CP 09/17 - Ratificação do ato de suspensão dos trabalhos da
empreitada de remodelação da rede de saneamento na Avenida Florêncio dos Santos e
ruas adjacentes, em Caxias, Oeiras:
Ratificada a deliberação do Conselho de
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Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de doze de fevereiro de dois mil e dezoito, na qual aprovou
a suspensão dos trabalhos de remodelação da
rede de saneamento na Avenida Florêncio dos
Santos e ruas adjacentes, em Caxias.
Proposta n.º 68/18 - GP - Plano de Atividades
e Orçamento para 2018, com parecer do Fiscal
Único da “Municípia - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., S.A.”:
A Câmara tomou conhecimento do Plano de
Atividades e Orçamento para dois mil e dezoito, da empresa “Municípia - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, Empresa
Municipal, Sociedade Anónima”, assim como,
o seu envio à Assembleia Municipal igualmente para conhecimento.
Proposta n.º 69/18 - DGF - 3ª. alteração às
Grandes Opções do Plano e 3ª. alteração ao
Orçamento:
Deliberado aprovar a terceira alteração às
Grandes Opções do Plano e ao Orçamento da
Despesa, no valor de um milhão cento e trinta
e oito mil oitocentos e sessenta sete euros e
oitenta e quatro cêntimos.
Proposta n.º 70/18 - DPHCT - Pagamento das
faturas da Luságua referente ao “Concerto
dos Guns N Roses” realizado no terrapleno de
Algés em 2017:
Deliberado aprovar o pagamento das faturas
da Luságua, no valor total de mil trezentos e
dezoito euros e quarenta e sete cêntimos, referente ao “Concerto dos Guns N Roses” realizado no terrapleno de Algés em 2017.
Proposta n.º 71/18 - DGESE - Constituição e
composição dos membros do Conselho Municipal de Educação de Oeiras:
Deliberado aprovar a constituição do Conselho Municipal de Educação de Oeiras, bem
como, a sua remessa à Assembleia Municipal
para aprovação.
Proposta n.º 72/18 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação dos
Amigos da Mulher Angolana (AAMA) para
apoio à continuidade do Balcão de Apoio a
Imigrantes:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, no montante de nove mil
euros, à Associação dos Amigos da Mulher
Angolana, para apoio ao funcionamento do
Balcão de Apoio a Imigrantes no presente ano
de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 73/18 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação
Cultural e Juvenil Batoto Yetu Portugal para
apoio à continuidade do Gabinete de Apoio ao
Imigrante:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, à Associação Cultural
e Juvenil Batoto Yetu Portugal, no montante
global de onze mil euros, para apoio ao funcionamento do Gabinete de Apoio ao Imigrante e
Balcão da Casa do Cidadão de Cabo Verde no
presente ano de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 74/18 - DASSJ - Protocolo de colaboração que possibilite a continuidade do
Projeto Café Memória de Oeiras com a Sierra
Portugal, S.A. e Associação Alzheimer Portugal:
Deliberar aprovar o protocolo de colaboração que possibilita a continuidade do Projeto
Café Memória de Oeiras, com a Sierra Portugal, Sociedade Anónima e Associação Alzheimer Portugal.
Proposta n.º 75/18 - DGPH - Atribuição de
fogo municipal sito na Rua António Gomes
Leal, n.º 18 A, B.º de S. Marçal, aos irmãos
António Gabriel Lourinho Ribeiro e Carlos
Francisco Vicente Lourinho Ribeiro:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Dois, sito na Rua António Gomes Leal, núme-

ro dezoito A, Bairro de São Marçal, ao agregado familiar de António Gabriel Lourinho
Ribeiro, composto pelo próprio e irmão, mediante a renda mensal em treze euros e treze
cêntimos, a partir de dois de abril de dois mil
e dezoito.
Proposta n.º 76/18 - DASSJ - Medida de comparticipação nas despesas com medicamentos
- Compromisso orçamental para o ano 2018:
Deliberado aprovar um compromisso orçamental no valor de duzentos e trinta mil euros, no
sentido de, em conformidade com o Protocolo
de Colaboração número trezentos e noventa e
oito, de dois mil e nove, de vinte e sete de outubro, viabilizar os pagamentos mensais das comparticipações financeiras assumidas pelo Município de Oeiras junto da Associação Nacional
das Farmácias, durante o primeiro semestre do
ano de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 77/18 - DRH - Pedido de reforço
do FES - Fundo de Emergência Social pelo
Centro de Cultura e Desporto:
Deliberado aprovar a atribuição de uma quantia e nove mil euros, ao Centro de Cultura e
Desporto, a fim de possibilitar a atribuição de
subsequentes apoios no âmbito do Fundo de
Emergência Social.
Proposta n.º 81/18 - DGP - Desafetação de
parcela de terreno do domínio público para o
domínio privado do Município de Oeiras, sita
na Rua de S. Gabriel, em Caxias:
Deliberado aprovar a desafetação da parcela
de terreno do domínio público para o privado, sita na Rua São Gabriel, em Caxias, assim
como, a submissão à Assembleia Municipal
para aprovação.
Proposta n.º 82/18 - DGP - 2ª. adenda ao contrato de comodato n.º 318/15, cedência temporária à Associação Cultural Sénior de Algés
(ACSA-USILA) da sala do Centro de Documentação do Centro de Arte Manuel de Brito
(CAMB) do Parque Anjos, em Algés:
Deliberado aprovar a cedência temporária
em regime de comodato, à Associação Cultural Sénior de Algés (ACSA-USILA) da sala do
Centro de Documentação do Centro de Arte
Manuel de Brito, do Parque Anjos, em Algés.
Proposta n.º 83/18 - DGDO - Retificação do
Mapa Plurianual das Atividades Municipais
para 2018:
Deliberado aprovar a substituição do atual
Mapa Plurianual das Atividades mais Relevantes, constantes da proposta de deliberação
número setecentos e noventa e dois, de dois
mil e dezassete, do Departamento de Gestão e
Desenvolvimento Organizacional, no sentido
de assegurar a correta informação respeitante às Grandes Opções do Plano e Orçamento
para dois mil e dezoito.
Proposta n.º 84/18 - DGF - 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e 1ª Revisão ao Orçamento para 2018:
Deliberado aprovar a primeira revisão às
Grandes Opções do Plano e a remessa destes
documentos à Assembleia Municipal para deliberação.
Proposta n.º 85/18 - GP - Programação teatral
a promover no Auditório Municipal Eunice
Muñoz em 2018 pelo Teatro Drama X - Centro
Dramático de Estudos e Produção de Artes de
Oeiras, Associação - Adenda ao protocolo nº
234/17:
Deliberado aprovar o teor da adenda ao protocolo número duzentos e trinta e quatro, de
dois mil e dezassete, com o Teatro Drama X
- Centro Dramático de Estudos e Produção de
Artes de Oeiras, Associação, para utilização
do Auditório Municipal Eunice Muñoz.
Proposta n.º 86/18 - GCAJ - Constituição de direito de superfície a favor da Fundação Renal
Portuguesa para a implantação de um Centro
de Tratamento de Doentes Renais Crónicos,

em terrenos municipais:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 87/18 - DGESE - Transportes escolares - Pagamento de reembolsos referentes
a 2017/2018:
Deliberado atribuir o valor total de trezentos
e quarenta e sete euros e setenta cêntimos,
para pagamento dos reembolsos relativos ao
corrente ano letivo.
Proposta n.º 88/18 - DRH - Preenchimento de
1 posto de trabalho para Assistente Técnico
na Área de Ação Educativa e de 2 postos de
trabalho para Assistente Operacional na área
de Ação Educativa, na modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, com
recurso às reservas de recrutamento do Município:
Deliberado aprovar o recurso às reservas de
recrutamento para preenchimento de um
posto de trabalho para Assistente Técnico e
de dois postos de trabalho para Assistente
Operacional, na área da Ação Educativa, com
vista à constituição de relação jurídica de emprego a termo resolutivo certo por doze meses
(com possibilidade de renovação até ao máximo de duas renovações, cuja duração máxima
não pode ultrapassar três anos e desde que vigore o referido Contrato Interadministrativo).
Proposta n.º 89/18 - DRH - Preenchimento de
3 postos de trabalho de Assistente Operacional na área de Ação Educativa, com recurso
às reservas de recrutamento do Município
previamente constituída - 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 três postos
de trabalho, com vista à constituição de relação jurídica de emprego por tempo indeterminado.
Proposta n.º 90/18 - DRH - Preenchimento de
9 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 a termo resolutivo incerto:
Deliberado aprovar o recurso às reservas de recrutamento de Assistente Operacional na área
de Ação Educativa do Município de Oeiras,
para preenchimento de nove postos de trabalho, com vista à constituição de relação jurídica de emprego a termo resolutivo incerto, pelo
período necessário para substituição de colaboradores ausentes por tempo indeterminável.
Proposta n.º 91/18 - DRH - Alteração do júri
dos procedimentos concursais com vista à
constituição de reservas de recrutamento, em
regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, para Técnico Superior nas áreas de Direito, Desporto,
Geografia, Engenharia Civil, Psicologia Clínica ou Criminal e Assistente Operacional nas
áreas de Eletricista, Condutor de Máquinas
Pesadas e Veículos Especiais, Jardinagem, Pedreiro e Pintor:
Deliberado aprovar a substituição, como
membro do Júri, da Técnica Superior Teresa
Mendonça Julião, nos procedimentos concursais com vista à constituição de reservas
de recrutamento, em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para Técnico Superior nas áreas
de Direito, Desporto, Geografia, Engenharia
Civil, Psicologia Clínica ou Criminal e Assistente Operacional nas áreas de Eletricista,
Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos
Especiais, Jardinagem, Pedreiro e Pintor e
nas posições por esta ocupadas, pelo Técnico
Superior Rui Manuel Duque, respetivamente,
como vogal efetivo, primeiro vogal suplente e
segunda vogal suplente.

Proposta n.º 92/18 - DPHCT - Atribuição de
comparticipação financeira à empresa “City-Conventions in the Yard”, para a realização
do evento “Comic Con” - Isenção do pagamento de taxas:
Deliberado assegurar os apoios elencados
no valor estimado de oitenta e cinco euros
e aprovar a atribuição de comparticipação
financeira ao promotor no valor de duzentos
e cinquenta mil euros, para colmatar alguns
dos apoios logísticos solicitados pela promotora à realização do “Comic Con”, bem como,
a isenção do pagamento de taxas no valor de
quatro mil setecentos e vinte e quatro euros
e cinquenta e oito cêntimos e ainda a submissão à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 78/18 – DRH - Processo disciplinar n.º 03/17, instaurado aos trabalhadores
Inácio Capucho Nunes, Moisés Rodrigues Tavares, Maria da Luz Alves Silva, João Domingos Andrade Fortes, Hélder Vitorino Mendes
Tavares, Flávio Hélder Furtado Gomes, Maria
Goreti Amaro e Luís Miguel Pedro:
Deliberado aplicar as seguintes sanções aos
trabalhadores abaixo referenciados, todos com
a carreira de Assistente Operacional, como
sanções adequadas aos casos em concreto:
- Inácio Capucho Nunes, sanção disciplinar de
multa, em valor correspondente a duas remunerações base diárias, no valor de dezanove
euros e quarenta e cinco cêntimos, o que perfaz o valor total de trinta e oito euros e noventa cêntimos;
- Moisés Rodrigues Tavares, sanção disciplinar de multa, em valor correspondente a quatro remunerações base diárias, no valor de dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos, o que
perfaz o valor total de setenta e quatro euros
e vinte e quatro cêntimos;
- Maria da Luz Alves Machado Silva, sanção
disciplinar de repreensão escrita;
- João Domingos Andrade Fortes, sanção disciplinar de repreensão escrita;
- Hélder Vitorino Mendes Tavares, sanção disciplinar de repreensão escrita;
- Flávio Hélder Furtado Gomes, sanção disciplinar de multa, em valor correspondente a
duas remunerações base diárias, no valor de
dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos, o
que perfaz o valor total de trinta e sete euros
e doze cêntimos;
- Maria Goreti Cerejo Amaro, sanção disciplinar de multa, em valor correspondente a
oito remunerações base diárias, no valor de
dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos, o
que perfaz um total de cento e quarenta e oito
euros e quarenta e oito cêntimos e
- Luís Miguel Gomes Pedro, sanção disciplinar
de repreensão escrita.
Proposta n.º 79/18 - DRH - Processo disciplinar n.º 07/17, instaurado ao trabalhador Delfim Carocha Martinho:
Deliberado aplicar ao trabalhador Delfim Carocha Martinho, com a carreira de Assistente
Operacional, como sanção adequada ao caso
concreto, a sanção disciplinar única de despedimento.
Proposta n.º 80/18 - DRH - Processo disciplinar n.º 19/17, instaurado ao trabalhador Nuno
Miguel Fialho Mendes:
Deliberado aplicar ao trabalhador Nuno Miguel Fialho Mendes, com a carreira de Assistente Operacional, como sanção adequada ao
caso concreto, a sanção disciplinar única de
suspensão efetiva pelo período de noventa
dias.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 07 DE MARÇO DE 2018
ATA NÚMERO CINCO/DOIS MIL E DEZOITO
RESUMO
Proposta n.º 110/18 - DD - Atribuição de comparticipação financeira às coletividades do
Concelho, no âmbito do Programa Municipal
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de Apoio ao Associativismo de Oeiras, para
apoio à atividade desportiva regular em 2018:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira às coletividades do Concelho, para manutenção e desenvolvimento da
atividade desportiva regular, num montante
global de quinhentos e sessenta mil oitocentos e cinquenta euros.
Proposta n.º 64/18 - DGP - Alargamento do
período de isenção do pagamento da remuneração da concessão - Winnerules, Lda, relativo ao Mercado de Tercena:
Deliberado aprovar o alargamento do período
de isenção do pagamento da remuneração da
concessão – Winnerules, Limitada, relativo ao
Mercado de Tercena.
Proposta n.º 86/18 - GCAJ - Constituição de
direito de superfície a favor da Fundação
Renal Portuguesa para a implantação de um
Centro de Tratamento de Doentes Renais
Crónicos, em terrenos municipais:
Deliberado aprovar a constituição de direito
de superfície a favor da Fundação Renal Portuguesa para a implantação de um Centro de
Tratamento de Doentes Renais Crónicos, em
terrenos municipais.
Proposta n.º 93/18 - DP - Requerimento n.º
12281/17 - Atribuição de licença para realização de operação de loteamento, em Santo
Amaro de Oeiras, requerido por Maria Ludovina Ferreira Figueiredo:
Deliberado aprovar o projeto de loteamento e
respetivos projetos de infraestruturas, requerido por Maria Ludovina Ferreira Figueiredo,
na qualidade de proprietária do prédio localizado na Rua da Índia, Rua Dom Francisco de
Almeida, Avenida Duarte Pacheco e Avenida
Miguel Bombarda, em Santo Amaro de Oeiras, da União das Freguesias de Oeiras e São
Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias.
Proposta n.º 94/18 - GDM - Pedido de cedência gratuita de informação geográfica, requerida por Luís Pinto Leite, aluno do curso de
Mestrado Integrado em Arquitetura da Faculdade de Arquitetura da Universidade de
Lisboa:
Deliberado aprovar a cedência gratuita da informação geográfica requerida por Luís Pinto
Leite, aluno do curso de Mestrado Integrado
em Arquitetura da Faculdade de Arquitetura
da Universidade de Lisboa.
Proposta n.º 95/18 - DPE - Obra 23/DPE/17 Alteração de trabalhos da empreitada “Habitação Jovem - Rua Marquês de Pombal, nºs. 3,
5 e 7, em Oeiras”:
Deliberado aprovar as alterações de trabalhos, referente à obra número vinte e três/
DPE, de dois mil e dezassete, “Habitação Jovem - Rua Marquês de Pombal, números três,
cinco e sete, em Oeiras.
Proposta n.º 96/18 - DPE - Atribuição de comparticipação financeira à Fábrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de S. Pedro de Barcarena, para conservação, restauro e resolução
de anomalias na Igreja de Nª. Srª. da Piedade,
em Leceia:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira até ao montante
de sessenta e cinco mil euros, à Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro
de Barcarena, para conservação, restauro e
resolução de anomalias na Igreja de Nossa
Senhora da Piedade, em Leceia.
Proposta n.º 97/18 - DPE - Obra 07/DPE/16 Prorrogação graciosa de prazo e nova calendarização do plano de trabalhos da empreitada “Habitação Jovem - Avenida Ivens, n.º 8,
no Dafundo” - Alteração de trabalhos:
Deliberado aprovar a prorrogação graciosa
de prazo e a nova calendarização do plano de
trabalhos, referente à obra número sete/DPE,
de dois mil e dezasseis - “Habitação Jovem Avenida Ivens, número oito, no Dafundo”.

Proposta n.º 98/18 - DPHCT - Fixação do preço dos bilhetes para os concertos "Soam as
Guitarras":
Deliberado aprovar a fixação do preço dos bilhetes para os concertos “Soam as Guitarras”,
nos seguintes termos:
- Concertos - “Mafalda Veiga”, “Dead Combo”
e “António Zambujo”: Plateia - doze euros e
cinquenta cêntimos / Balcão - dez euros;
- Concertos - “José Manuel Neto convida Pedro Moutinho”, “Luísa Amaro” e “Rita RedShoes convida Bruno Santos”: Plateia - dez
euros / Balcão - sete euros e cinquenta cêntimos;
- Concerto de “Pedro Joia”: Geral - dez euros
/ Geral (visibilidade reduzida) - oito euros Estes bilhetes só serão disponibilizados se a
lotação “Geral” esgotar;
- Concerto de “Norberto Lobo”: Geral - sete
euros e cinquenta cêntimos / Geral (visibilidade reduzida) - seis euros - Estes bilhetes só
serão disponibilizados se a lotação “Geral”
esgotar.
Proposta n.º 99/18 - DPHCT - Fixação do preço dos bilhetes para o concerto "Passione",
no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em
Carnaxide:
Deliberado aprovar a fixação do preço dos bilhetes, para o concerto, Passione a realizar
no dia vinte e nove de março de dois mil
e dezoito, no Auditório Municipal Ruy de
Carvalho, em Carnaxide, uma abordagem
musical dos “Passione” à época da Páscoa,
cujo bilhete individual - Plateia e balcão
são cinco euros.
Proposta n.º 100/18 - DPHCT - Fixação do
preço dos bilhetes para o concerto com a “Lisbon Poetry Orchestra”, no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Carnaxide:
Deliberado aprovar a fixação do preço dos bilhetes, para o Concerto com a “Lisbon Poetry
Orchestra”, no Auditório Municipal Ruy de
Carvalho, em Carnaxide, sendo o bilhete individual, Plateia e balcão cinco euros.
- Proposta n.º 101/18 - DPHCT - Atribuição
de comparticipação financeira à União Desportiva e Recreativa de Algés - UDRA, para
publicação do livro “Cem Anos de História”
Deliberado aprovar a atribuição do valor total de dois mil oitocentos e trinta e oito euros
e oitenta e quatro cêntimos, à União Desportiva e Recreativa de Algés, para custear a
publicação do livro: “Cem Anos de História
da UDRA”.
Proposta n.º 102/18 - DCPC - Fixação do preço
dos bilhetes para o “Festival Cogito - Primavera”, no Centro de Congressos do Taguspark:
Deliberado aprovar os custos finais dos bilhetes de ingresso no “Festival Cogito - Primavera”, respetivamente, bilhete normal - dez
euros e bilhete criança - cinco euros.
Proposta n.º 103/18 – DPHCT - Candidatura
do Município de Oeiras ao concurso “7 Maravilhas à Mesa”, com o nome “Mesa de Villa
Oeiras”:
Deliberado aprovar a candidatura do Município de Oeiras ao concurso “Sete Maravilhas à
Mesa dois mil e dezoito”, com o nome “Mesa
de Villa Oeiras”.
Proposta n.º 104/18 - DMA - Eliminação de
documentos produzidos pela Divisão de Contratação Pública:
Deliberado aprovar a eliminação dos documentos produzidos pela Divisão de Contratação Pública.
Proposta n.º 105/18 - DMA - Eliminação de
documentos produzidos pelo Serviço de Execuções Fiscais:
Deliberado aprovar a eliminação dos documentos produzidos pelo Departamento de
Gestão e Desenvolvimento Organizacional/
Serviço de Execuções Fiscais.
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Proposta n.º 106/18 - DGESE - Atribuição de
comparticipação financeira à Escola Secundária Aquilino Ribeiro, para visita de estudo
à sede da Organização das Nações Unidas, em
Nova Iorque dos alunos do ensino secundário:
Deliberado aprovar a atribuição do valor total de seis mil euros, ao Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro, para a concretização
da visita de estudo à sede da Organização das
Nações Unidas, em Nova Iorque.
Proposta n.º 107/18 - DGESE - Protocolo de
Colaboração para o Desenvolvimento de Atividades e de Apoio à Família - Associação de
Pais e Encarregados de Educação da EB Gomes Freire de Andrade e Associação de Pais
e Encarregados de Educação da EB Cesário
Verde - Descabimentação de compromisso
orçamental e consequente alteração da Proposta de Deliberação n.º 237/17:
Deliberado aprovar a alteração da Proposta
de Deliberação número duzentos e trinta e
sete, de dois mil e dezassete, aprovada a vinte
e um de abril e a respetiva descabimentação
do valor de vinte e três mil oitocentos e cinquenta e quatro euros e sessenta cêntimos,
referente às estimativas apresentadas na citada proposta de deliberação para pagamento das segunda e terceira tranches às Associações de Pais da Escola Básica Gomes Freire
de Andrade e da Escola Básica Cesário Verde.
Proposta n.º 108/18 - DGESE - Transportes escolares 2017/2018 - Atribuição de subsídio de
transporte para três candidaturas do Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro:
Deliberado aprovar a atribuição de subsídio de transporte para três candidaturas do
Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro,
no valor de duzentos e oitenta e seis euros e
vinte cêntimos.
Proposta n.º 109/18 - DGESE - Refeições escolares dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico em refeitórios adjudicados pela DGESTE
- Pagamento das refeições consumidas nos
meses de novembro, dezembro e janeiro de
2017/2018:
Deliberado aprovar a transferência do valor
total de dezassete mil quatrocentos e noventa e seis euros e quarenta e sete cêntimos,
para a Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares, relativo à comparticipação do Município nas refeições consumidas (meses de
novembro, dezembro e janeiro dois mil e dezassete/dois mil e dezoito).
Proposta n.º 111/18 - DD - Atribuição de comparticipação financeira às Corporações de
Bombeiros do Concelho de Oeiras para apoio
à 36ª edição Troféu CM Oeiras - Corridas das
Localidades:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira global de dois mil e
cem euros, às Corporações de Bombeiros do
Concelho de Oeiras, no âmbito da Trigésima
Sexta Edição do Troféu CM Oeiras - Corridas
das Localidades.
Proposta n.º 112/18 - GCAJ - Início do procedimento de revisão do Regulamento do Programa de Atividade Física 55+:
Deliberado aprovar o início do procedimento
de revisão do Regulamento do Programa da
Atividade Física Cinquenta e Cinco Mais.
Proposta n.º 113/18 - DPHCT - Isenção do pagamento de taxas municipais pela utilização
temporária do Palácio Marquês de Pombal,
para a produção da longa-metragem “Linhas
de Sangue”:
Deliberado aprovar a isenção do pagamento
do preço devido pela utilização temporária
do Palácio Marquês de Pombal, no valor de
mil trezentos e oitenta e quatro euros e seis
cêntimos, mais IVA, para a produção da longa-metragem “Linhas de Sangue”.
Proposta n.º 114/18 - DGPH - Atribuição do
fogo sito na Rua Ferreira Lapa, n.º 4, 3.º Esq.º,

no B.º Páteo dos Cavaleiros, a Elsa Margarida Quintanilha e Ana Margarida Quintanilha
Monteiro:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Dois, sito na Rua Ferreira Lapa, número quatro, terceiro esquerdo, no Bairro Páteo dos
Cavaleiros, em Carnaxide, a Elsa Margarida
Quintanilha e Ana Margarida Quintanilha
Monteiro, mediante a fixação da renda mensal no valor de noventa e oito euros e cinquenta e seis cêntimos, a partir do dia um de
março de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 115/18 - DGPH - Revogação da
Proposta de Deliberação n.º 595/17 que aprovou a atribuição de fogo municipal, sito na
Rua António Gomes Leal, N.º 11, R/C Esq.º,
B.º de S. Marçal, ao agregado familiar de José
Pedro Rijo de Almeida:
Deliberado aprovar a revogação da Proposta
de Deliberação número quinhentos e noventa
e cinco/dezassete, que aprovou a atribuição
do fogo T Dois, sito na Rua António Gomes
Leal, número onze, rés-do-chão esquerdo, no
Bairro São Marçal, ao agregado familiar de
José Pedro Rijo de Almeida.
Proposta n.º 116/18 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação Portuguesa de Solidariedade e Desenvolvimento (APSD) -Para o funcionamento do Balcão
para a Igualdade de Género (BIG):
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira no valor de vinte e um
mil euros, à Associação Portuguesa de Solidariedade e Desenvolvimento, para apoio ao
funcionamento do Balcão para a Igualdade
de Género (BIG):
Proposta n.º 117/18 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à Liga dos Amigos do Hospital de São Francisco Xavier:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira anual no valor global
de sete mil e duzentos euros, à Liga dos Amigos do Hospital de São Francisco Xavier.
Proposta n.º 118/18 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a Sida”, para
apoio ao funcionamento do Projeto de Educação pelos Pares:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira à Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA”, no valor de dois mil e quinhentos euros, para apoio
ao funcionamento do Projeto de Educação
pelos Pares, no ano letivo dois mil e dezassete/dois mil e dezoito.
Proposta n.º 119/18 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação Cultural e Juvenil Batoto Yetu Portugal:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, à Associação Cultural
e Juvenil Batoto Yetu Portugal, no montante
global de oito mil oitocentos e oitenta euros.
Proposta n.º 120/18 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação de
Imigrantes “Mundo Feliz”, para o desenvolvimento e manutenção da atividade corrente:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira para o desenvolvimento
e manutenção da atividade da Associação de
Imigrantes “Mundo Feliz”, no valor de mil e
seiscentos euros.
Proposta n.º 121/18 - Atribuição de comparticipação financeira às entidades parceiras
para reforço de verbas no âmbito do Fundo
de Emergência Social:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, no montante global
de doze mil euros, às entidades parceiras APOIO - Associação de Solidariedade Social
e Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora
de Porto Salvo, no âmbito do Fundo de Emergência Social.
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Proposta n.º 122/18 - DGP - Concurso público
para concessão de exploração de parte delimitada do edifício do Mercado Municipal de
Oeiras - Decisão de não adjudicação:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.

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.

Proposta n.º 123/18 - DGP - Permuta de parcelas de terreno sitas na Rua Eça de Queiroz,
em Porto Salvo, a realizar pelo Município de
Oeiras com Ricardo Manuel Serra Baptista:
Deliberado aprovar a permuta das parcelas
de terreno sitas na Rua Eça de Queiroz, na
Freguesia de Porto Salvo, a realizar pelo Município de Oeiras com Ricardo Manuel Serra
Baptista.

Proposta n.º 131/18 - DGEPIM - P.º 2017/193
- DGEPIM - Aprovação dos relatórios preliminar e final e consequente adjudicação da
empreitada “arranjos exteriores nas Ruas
Eugénio dos Santos, José Régio e Carlos Mardel, Oeiras”:
Deliberado aprovar os relatórios preliminar
e final do júri e a adjudicação da empreitada de obra pública “Arranjos Exteriores nas
Ruas Eugénio dos Santos, José Régio e Carlos
Mardel, Oeiras”.

Proposta n.º 124/18 - DGP - Decisão de não
adjudicação - Procedimento com publicação
prévia de anúncio para celebração de contrato de arrendamento para outros fins não
habitacionais da loja sita na Rua Costa Pinto,
N.º 126, (Restaurante) em Paço Arcos:
Deliberado aprovar a não adjudicação do procedimento com publicação prévia de anúncio
para celebração de contrato de arrendamento para outros fins não habitacionais da loja
sita na Rua Costa Pinto, número cento e vinte
e seis, (Restaurante) em Paço Arcos.
Proposta n.º 125/18 - DGP - Alienação em hasta pública de um lote de terreno sito na Rua
Manuela Couto Viana, em Cacilhas/Oeiras:
Deliberado aprovar a realização da hasta pública de um lote de terreno sito na Rua Manuela Couto Viana, em Cacilhas, Oeiras.
Proposta n.º 126/18 - DRH - Concessão de subsídio de apoio à estrutura ao CCD para o ano
2018:
Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, no
montante anual de duzentos e trinta e cinco
mil setecentos e sessenta euros e sessenta e
sete cêntimos.
Proposta n.º 127/18 - DRH - Protocolo de colaboração institucional entre o Município de
Oeiras e as Juntas de Freguesia das Uniões
de Freguesias e Juntas de Freguesias do Concelho, no âmbito da formação profissional:
Deliberado aprovar a minuta de protocolo de
colaboração, a celebrar entre o Município e
as Juntas de Freguesia das Uniões de Freguesias e Juntas de Freguesias do Concelho, no
âmbito da Formação Profissional, bem como,
o seu envio à Assembleia Municipal para
aprovação.
Proposta n.º 128/18 - DRH - Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública - Abertura
dos procedimentos concursais necessários:
Deliberado aprovar a abertura dos procedimentos concursais necessários, no
âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública.
Proposta n.º 129/18 - DRH - Preenchimento
de 1 posto de trabalho de Assistente Técnico
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 a termo resolutivo certo:
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,
com vista à constituição de relação jurídica
de emprego a termo resolutivo certo.
Proposta n.º 130/18 - DRH - Preenchimento
de 2 postos de trabalho de Assistente Operacional na área de Ação Educativa, com recurso às reservas de recrutamento do Município
previamente constituída - Relação jurídica
de emprego na modalidade de contrato de
trabalho por tempo indeterminado:
Deliberado aprovar o recurso às reservas

Proposta n.º 132/18 - DMA - Eliminação de
documentos produzidos pela Divisão de Gestão Financeira:
Deliberado aprovar a eliminação de documentos produzidos pela Divisão de Gestão
Financeira.
Proposta n.º 133/18 - DPHCT - Atribuição de
apoios e isenção do pagamento de taxas municipais para a realização da 19ª edição da
Promoção Gastronómica e Mostra de Artesanato do Concelho de Vinhais, no Mercado de
Oeiras:
Deliberado aprovar a atribuição de apoios e
isenção do pagamento de taxas municipais
para a realização da décima nona edição da
Promoção Gastronómica e Mostra de Artesanato do Concelho de Vinhais, no Mercado de
Oeiras, bem como, a submissão à Assembleia
Municipal para aprovação.
Proposta n.º 134/18 - DPHCT - Atribuição
de comparticipação financeira à Associação
Comercial e Empresarial dos Concelhos de
Oeiras e Amadora (ACECOA), para apoio à 6ª
edição do evento “Há Prova em Oeiras 2018 Gastronomia e vinhos”:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira à Associação Comercial e
Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora para apoio à sexta edição do evento “Há
Prova em Oeiras dois mil e dezoito - Gastronomia e vinhos”.
Proposta n.º 135/18 - DPM - Aquisição por
doação e por ocupação de veículos abandonados:
Deliberado aprovar a aquisição por ocupação
e por doação de veículos abandonados.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 20 DE MARÇO DE 2018
ATA NÚMERO SETE/DOIS MIL E DEZOITO
RESUMO
Proposta n.º 122/18 - DGP - Concurso público
para concessão de exploração de parte delimitada do edifício do Mercado Municipal de
Oeiras - Decisão de não adjudicação:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 136/18 - DRH - Reestruturação
Orgânica do Município de Oeiras:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 137/18 - DGF - 4ª. alteração às
Grandes Opções do Plano e 4ª. alteração ao
Orçamento:
Deliberado aprovar a quarta alteração às
Grandes Opções do Plano e ao Orçamento da
Despesa, no valor de um milhão seiscentos e
trinta e três mil duzentos e setenta e dois euros e quarenta e nove cêntimos.
Proposta n.º 138/18 - GP - Relatório de Atividades do ano de 2017 da CD –ARICD - Rede
Intermunicipal de Cooperação para o Desen-

volvimento - Associação de Municípios:
A Câmara tomou conhecimento do Relatório
de Atividades do ano de dois mil e dezassete,
da CD - ARICD - Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento - Associação
de Municípios, bem como, o seu envio à Assembleia Municipal.
Proposta n.º 139/18 - GCAJ - Contrato de prestação de serviços “in house” a celebrar entre
o Município de Oeiras e a Oeiras Viva, E.M.,
para aquisição de serviços de logística e apoio
à realização de atividades e eventos culturais,
recreativos e desportivos para o ano de 2018:
Deliberado aprovar a aquisição à Oeiras Viva,
Empresa Municipal, 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
dezoito, até ao valor global de duzentos e três
mil duzentos e quarenta euros e três cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 140/18 - GCAJ - Aquisição de prédio, sito na Rua Heliodoro Salgado, NºS 26,
26-A e 28, em Oeiras:
Deliberado adquirir o prédio urbano, situado
no Centro Histórico de Oeiras, Rua Heliodoro
Salgado, números vinte e seis, vinte e seis-A e
vinte e oito, em Oeiras, pelo preço de duzentos e oitenta e dois mil e quinhentos euros.
Proposta n.º 141/18 - DP- Aquisição da parcela P4 para implementação do Viaduto da
Quinta da Fonte, em Paço de Arcos:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 142/18 - GCAJ - Alienação do lote
n.º 38, da Rua Joaquim Matias, na Laje, a
Deolinda do Céu Romão Neves:
Deliberado aprovar a alienação do lote número trinta e oito, da Rua Joaquim Matias,
na Laje, a favor de Deolinda do Céu Romão
Neves.
Proposta n.º 143/18 - DPE - Augi do Casal da
Choca - Redução do pagamento de taxas, de
comparticipação pelas infraestruturas e compensações urbanísticas do artigo matricial
10:
Deliberado aprovar a redução do pagamento
de taxas, de comparticipação pelas infraestruturas e compensações urbanísticas do artigo matricial dez, bem como, o seu envio à
Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 144/18 - DPE - Confirmação
da Proposta de Deliberação n.º 815/17, de
12/12/17, relativa ao concurso público da
empreitada “28/DPE/17 - Habitação Jovem Travessa do Villa Longa, NºS 3-5, em Paço de
Arcos”:
Deliberado aprovar a confirmação da proposta de deliberação número oitocentos e
quinze, de dois mil e dezassete, de doze de
dezembro de dois mil e dezassete, relativa ao
concurso público da empreitada “vinte e oito/
DPE, de dois mil e dezassete - Habitação Jovem - Travessa do Villa Longa, números três-cinco, em Paço de Arcos”.
Proposta n.º 145/18 - DPE - Confirmação
da Proposta de Deliberação n.º 449/17, de
12/07/17, relativa ao concurso público da
empreitada “20/DPE/17 - Recuperação e ampliação do edifício da Sociedade Filarmónica
Fraternidade de Carnaxide”:
Deliberado aprovar a confirmação da proposta de deliberação número quatrocentos
e quarenta e nove, de dois mil e dezassete,
de doze de julho, de dois mil e dezassete, relativa ao concurso público da empreitada de
“vinte/DPE, de dois mil e dezassete - Recuperação e Ampliação do Edifício da Sociedade
Filarmónica Fraternidade de Carnaxide”.
Proposta n.º 146/18 - DPHCT - Fixação do
preço dos bilhetes para os concertos no âmbito do Dia Internacional do Jazz 2018:
Deliberado aprovar a fixação do preço dos

bilhetes, para o concerto do Dia Internacional do Jazz, dois mil e dezoito, nos seguintes
termos:
- Bilhete Individual - Plateia e Balcão: oito euros.
Proposta n.º 147/18 - DHRU - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação
Comercial e Empresarial dos Concelhos de
Oeiras e Amadora (ACECOA), para apoio à
realização de eventos:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de trinta e
cinco mil euros, com efeitos financeiros no
ano económico de dois mil e dezoito, à Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora (ACECOA), a fim
de apoiar a realização de eventos.
Proposta n.º 148/18 - GAF - Transferência de
verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 97/15, Junta de Freguesia da União de
Freguesias de Oeiras, S. Julião da Barra, Paço
de Arcos e Caxias, relatório do 6.º bimestre
de 2017:
Deliberado aprovar a transferência de dez
mil euros - mil quinhentos e cinquenta euros
e setenta e três cêntimos, em despesa corrente mais seis mil trezentos e cinquenta e cinco
euros e seis cêntimos, em despesa capital,
mais dois mil noventa e quatro euros e vinte
e um cêntimos, custos administrativos, para a
Junta de Freguesia da União das Freguesias
de Oeiras, São Julião da Barra, Paço de Arcos
e Caxias, correspondente ao somatório das
verbas para a remuneração das ações concretizadas durante o sexto bimestre de dois mil
e dezassete, no âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências
número noventa e sete, de dois mil e quinze,
assinado entre a C.M.O. e aquela Autarquia.
Proposta n.º 149/18 - GAF - Transferência de
verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 99/15, Junta de Freguesia de Barcarena, Relatório de Execução do 5.º bimestre de
2017:
Deliberado aprovar a transferência de três
mil oitocentos e cinquenta e dois euros e
noventa e quatro cêntimos, correspondente
ao pagamento ainda em falta resultante da
diferença entre, o somatório das despesas
efetuadas no quinto bimestre em despesas
no valor global de seis mil cento e sete euros
e setenta e quatro cêntimos, sendo que nas
despesas correntes se encontra incluída a
importância de setecentos e trinta e três euros e cinquenta e dois cêntimos, de despesas
administrativas, a deduzir as importâncias já
pagas no valor dois mil duzentos e cinquenta
e quatro euros e oitenta cêntimos, já transferidas para a Junta de Freguesia referente aos
vencimentos dos trabalhadores e em resultado da remuneração das ações concretizadas
no decorrer do quinto bimestre de dois mil
e dezassete, no âmbito do Contrato Interadministrativo número noventa e nove, de dois
mil e quinze, outorgado entre o Município e a
supra referida Autarquia.
Proposta n.º 150/18 - GAF - Transferência
de verba relativa ao acordo de execução n.º
96/15, Junta de Freguesia de Porto Salvo, relatório do 5.º bimestre de 2017:
Deliberado aprovar a transferência de dois
mil cento e noventa e cinco euros e um cêntimo, correspondente ao pagamento da importância ainda em falta resultante da diferença
entre, o somatório das despesas efetuadas
no quinto bimestre em despesas correntes
no valor de quatro mil seiscentos e sessenta
e quatro euros e trinta e seis cêntimos, nas
quais estão incluídas a importância de despesas administrativas, no valor de duzentos e
vinte e dois euros e onze cêntimos, deduzidas
as importâncias já pagas e transferidas para
a Junta de Freguesia referente aos vencimentos dos trabalhadores no valor de dois mil
quatrocentos e sessenta e nove euros e trinta
e cinco cêntimos, em resultado da remuneração das ações concretizadas no decorrer do
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quinto bimestre no âmbito do Acordo de Execução número noventa e seis, de dois mil e
quinze outorgado entre o Município e a supra
referida Autarquia.
Proposta n.º 151/18 - GAF - Transferência de
verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 95/15, Junta de Freguesia de Porto Salvo, relatório do 6.º bimestre de 2017:
Deliberado aprovar a transferência de mil
novecentos e trinta e nove euros e sessenta
e quatro cêntimos, correspondente ao pagamento da importância ainda em falta resultante da diferença entre, o somatório das
despesas efetuadas no sexto bimestre em
despesas correntes no valor de seis mil cento
e nove euros e quarenta e um cêntimos nas
quais estão incluídas a importância de despesas administrativas, no valor de duzentos
e noventa euros e vinte cêntimos, deduzidas
as importâncias já pagas e transferidas para
a Junta de Freguesia referente aos vencimentos dos trabalhadores no valor de quatro mil
cento e sessenta e nove euros e setenta e sete
cêntimos, em resultado da remuneração das
ações concretizadas no decorrer do sexto bimestre, no âmbito do Contrato Interadministrativo número noventa e cinco, de dois mil
e quinze, outorgado entre o Município e a
supra referida Autarquia.
Proposta n.º 152/18 - GAF - Transferência
de verba relativa ao acordo de execução n.º
96/15, Junta de Freguesia de Porto Salvo, relatório do 6.º bimestre de 2017:
Deliberado aprovar a transferência de três
mil quatrocentos e cinquenta e cinco euros
e oitenta cêntimos, correspondente ao pagamento da importância ainda em falta resultante da diferença entre, o somatório das
despesas efetuadas no sexto bimestre em
despesas correntes no valor de cinco mil quinhentos e noventa e três euros e cinquenta
e dois cêntimos, nas quais estão incluídas a
importância de despesas administrativas, no
valor de duzentos e sessenta e seis euros e
trinta e seis cêntimos, deduzidas as importâncias já pagas e transferidas para a Junta de
Freguesia referente aos vencimentos dos trabalhadores no valor de dois mil cento e trinta
e sete euros e setenta e dois cêntimos, em resultado da remuneração das ações concretizadas no decorrer do sexto bimestre no âmbito
do Acordo de Execução número noventa e
seis, de dois mil e quinze, outorgado entre o
Município e a supra referida Autarquia.
Proposta n.º 153/18 - GAF - Transferência de
verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 99/15, Junta de Freguesia de Barcarena,
relatório do 6.º bimestre de 2017:
Deliberado aprovar a transferência de mil
duzentos e vinte e seis euros e trinta e dois
cêntimos, correspondente ao pagamento ainda em falta resultante da diferença entre, o
somatório das despesas efetuadas no sexto
bimestre em despesas no valor global três mil
e noventa e dois euros e vinte e um cêntimos,
sendo que nas despesas correntes se encontra
incluída a importância de cento e quarenta
e sete euros e vinte e cinco cêntimos de despesas administrativas, a deduzir as importâncias já pagas no valor mil oitocentos e sessenta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos, já
transferidas para a Junta de Freguesia referente aos vencimentos dos trabalhadores e
em resultado da remuneração das ações concretizadas no decorrer do sexto bimestre de
dois mil e dezassete, no âmbito do Contrato
Interadministrativo número noventa e nove,
de dois mil e quinze, outorgado entre o Município e a supra referida Autarquia.
Proposta n.º 154/18 - GAF - Transferência
de verba relativa ao acordo de execução n.º
100/15, Junta de Freguesia de Barcarena, relatório do 6.º bimestre de 2017:
Deliberado aprovar a transferência correspondente ao pagamento da importância de
seiscentos euros e sessenta e quatro cênti-

mos, ainda em falta resultante da diferença
entre o somatório das despesas efetuadas no
sexto bimestre, em despesas no valor global
dois mil e dezoitos euros e oitenta e quatro
cêntimos, sendo que nas despesas correntes se encontra incluída a importância de
noventa e seis euros e catorze cêntimos, de
despesas administrativas, a deduzir as importâncias já pagas no valor de mil quatrocentos
e dezoito euros e vinte cêntimos, já transferidas para a Junta de Freguesia referente aos
vencimentos dos trabalhadores e em resultado da remuneração das ações concretizadas
no decorrer do sexto 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 155/18 - GAF - Transferência de
verba relativa ao apoio a iniciativas das Juntas de Freguesias e Juntas de Freguesia das
Uniões de Freguesias:
Deliberado aprovar a transferência de verba
relativa ao apoio a iniciativas das Juntas de
Freguesias e Juntas de Freguesia das Uniões
de Freguesias, assim como, a submissão à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 156/18 - SIMAS - Programa de
regularização extraordinária dos vínculos
precários: Reconhecimento de funções correspondentes a necessidades permanentes e
alteração Mapa de Pessoal de 2018:
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
março de dois mil e dezoito, na qual aprovou
o programa de regularização extraordinária
dos vínculos precários - Reconhecimento
de funções correspondentes a necessidades
permanentes e alteração Mapa de Pessoal de
dois mil e dezoito, bem como, a remessa à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 157/18 - SIMAS - (Concurso público 152/17 e concurso público 186/17) - Procedimento por concurso público para a empreitada destinada à “substituição das redes de
saneamento no Alto da Barra, em Oeiras - 2ª
fase” e procedimento por concurso público
para a empreitada destinada à “remodelação/
instalação de redes de drenagem de águas
residuais domésticas e pluviais na Rua das
Fontainhas, Freguesia da Falagueira - Venda
Nova, no Concelho da Amadora” - Revogação
dos atos administrativos de abertura de procedimento - Adjudicação:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de doze de março de dois mil e dezoito, na qual aprovou a
revogação dos atos administrativos de abertura do procedimento por concurso público
para a empreitada destinada à “Substituição
das Redes de Saneamento no Alto da Barra
em Oeiras - Segunda fase” (concurso público
cento e cinquenta e dois, de dois mil e dezassete) e para a empreitada destinada à “Remodelação/Instalação de Redes de Drenagem
de Águas Residuais Domésticas e Pluviais na
Rua das Fontainhas - Freguesia da Falagueira
- Venda Nova, Concelho da Amadora”.
Proposta n.º 158/18 - SIMAS - Adjudicação
do procedimento por concurso público para
a empreitada destinada à instalação ou substituição de redes de abastecimento de água e
ramais de ligação no Concelho da Amadora:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de doze de março de
dois mil e dezoito, na qual aprovou a adjudicação da empreitada destinada à instalação
ou substituição de redes de abastecimento
de água e ramais de ligação no Concelho da
Amadora.
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Proposta n.º 159/18 - SIMAS - Adjudicação do
procedimento por concurso público para a
prestação de serviços destinada à manutenção evolutiva e assistência técnica à solução
de SIG G/Interaqua e solução Aquafield:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de doze de março de dois mil e dezoito, na qual aprovou a
adjudicação da prestação de serviços destinada à manutenção evolutiva e assistência técnica à solução de SIG G/Interaqua e à solução
Aquafield.
Proposta n.º 160/18 - SIMAS - Aprovação da
minuta do contrato de procedimento por concurso público, para a empreitada destinada à
substituição de condutas e ramais existentes
na ZMC Delfim Guimarães, Freguesia da Venteira, Concelho da Amadora:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de doze de março de
dois mil e dezoito, na qual aprovou a minuta
do contrato, referente à empreitada destinada à substituição de condutas e ramais existentes na ZMC Delfim Guimarães, Freguesia
da Venteira, Concelho da Amadora.
Proposta n.º 161/18 - SIMAS - Adjudicação
do procedimento por concurso público para
a empreitada destinada à duplicação de um
troço do Caneiro da Falagueira, na zona do
Bairro do Bosque, no Concelho da Amadora:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de doze de março de dois mil e dezoito, na qual aprovou a
adjudicação da empreitada destinada à duplicação de um troço do Caneiro da Falagueira, na zona do Bairro do Bosque, no Concelho
da Amadora.
Proposta n.º 162/18 - DASU - Atribuição de
comparticipação financeira para o projeto
Jovens em Movimento 2018, para a realização
da Campanha de Verão:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira para o projeto Jovens em
Movimento dois mil e dezoito, para a realização da Campanha de Verão, no valor total de
oitenta e dois mil euros.
Proposta n.º 163/18 - DGEPIM - P.º 70/DOM/
DGEPIM/14 - Passeio marítimo - Troço entre a
Baía dos Golfinhos e a Praia da Cruz Quebrada - Trabalhos a menos:
Deliberado aprovar os trabalhos a menos,
referente ao processo mencionado em título,
Passeio Marítimo - Troço entre a Baía dos Golfinhos e a Praia da Cruz Quebrada.
Proposta n.º 164/18 - GCAJ - Contrato de
prestação de serviços n.º 137/14, referente à
“aquisição de serviços de manutenção dos
espaços verdes da zona oriental (Freguesias
de Algés, Carnaxide Cruz Quebrada e Linda-a-Velha) do Concelho de Oeiras”, aplicação
de sanção contratual à empresa Recolte - Serviços e Meio Ambiente, S.A.:
Deliberado aprovar a aplicação de sanção
contratual à empresa Recolte - Serviço e
Meio Ambiente, Sociedade Anónima, no valor total de três mil trezentos e dezanove euros e trinta e nove cêntimos, por apuramento
de uma taxa de trabalho não executado superior a cinco por cento no mês de abril de dois
mil e dezassete.
Proposta n.º 165/18 – GCAJ - Contrato de
prestação de serviços n.º 182/16, referente
à “aquisição da prestação de serviços para
confeção e fornecimento de refeições aos
jardins-de-infância e às escolas básicas do 1.º
ciclo da rede pública, do Concelho de Oeiras,
na modalidade de fornecimento contínuo”,
aplicação de 2 sanções contratuais à empresa

Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos
e Privados, S.A.:
Deliberado aprovar a aplicação de duas sanções contratuais à empresa UNISELF - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados,
Sociedade Anónima, por alegado incumprimento da qualidade dos géneros alimentícios
verificados, respetivamente, em quatro de dezembro de dois mil e dezassete, na Escola Básica São Bento, Valejas, Barcarena e em vinte
e nove de janeiro de dois mil e dezoito, na Escola Básica Porto Salvo, sanção no valor total
de noventa e um euros e trinta cêntimos, por
incumprimento da obrigação de confecionar e
fornecer refeições com alimentos em perfeito
estado de salubridade e de boa qualidade.
Sanção no valor total de duzentos e setenta
e três euros e nove cêntimos, por incumprimento da obrigação de cumprir com a ementa
acordada, em termos de quantidade e género.
Proposta n.º 166/18 - DGESE - Transportes
escolares 2017/2018 - Atribuição de título de
transporte necessário para a realização de
estágio para a aluna Beatriz Pacinha Duarte:
Deliberado aprovar a atribuição de título de
transporte para a realização de estágio à aluna Beatriz Pacinha Duarte, no valor cento e
cinquenta e dois euros e dez cêntimos.
Proposta n.º 167/18 - DGESE - Transportes escolares 2017/2018 - Reembolso do valor do passe de janeiro e fevereiro à aluna Sara Pereira,
do Instituto de Desenvolvimento Social:
Deliberado aprovar o cabimento no valor de
cento e trinta e nove euros e trinta cêntimos,
a atribuir ao Instituto de Desenvolvimento
Social (com a designação de FuturAlfabeto Educação e Formação, Unipessoal, Limitada),
destinado ao ressarcimento da encarregada de
educação da aluna Sara Rodrigues Pereira.
Proposta n.º 168/18 - DGPH - Atribuição do
fogo sito na Rua Dr. Oliveira Martins, N.º 38,
0C, no B.º Moinho das Rolas, ao agregado familiar de Rui Jorge Fernandes Pereira:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo de
tipologia T Dois, sito na Rua Doutor Oliveira
Martins, número trinta e oito, zero C, Bairro
Moinho das Rolas, a Rui Jorge Fernandes Pereira, mediante a fixação da renda no valor de
nove euros e noventa e quatro cêntimos, com
efeitos a partir de abril de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 169/18 - DGPH - Atribuição do
fogo sito na Rua António Navarro, n.º 6, 2F,
Unidade Residencial Madre Maria Clara, a
Maria Estela Rebelo Monteiro Santos:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Um, sito na Rua António Navarro, número
seis, dois F, Unidade Residencial Madre Maria Clara, a Maria Estela Rebelo Monteiro
dos Santos, mediante a fixação da renda mensal no valor de catorze euros e cinquenta e
quatro cêntimos, acrescida da devida taxa de
condomínio, com entrada em vigor a um de
maio de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 170/18 – DGPH - Atribuição do
fogo sito na Rua Alberto Osório de Castro,
N.º 12A, B.º de S. Marçal, a Manuel Racha
Rodrigues:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação
T Zero, situada na Rua Alberto Osório de Castro, número doze A, no Bairro de São Marçal,
a Manuel Racha Rodrigues, mediante a fixação da renda mensal no valor de quatro euros
e vinte e um cêntimos, a partir do dia um de
março de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 171/18 – DGPH - Atribuição fogo
sito na Rua António Gomes Leal, n.º 4 A, B.º
de S. Marçal, a João Teixeira Santos:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação
T Dois, situada na Rua António Gomes Leal,
número quatro A, no Bairro de São Marçal, a
João Teixeira dos Santos, mediante a fixação
da renda mensal no valor de catorze euros e
cinquenta e três cêntimos, a partir do dia um
de abril de dois mil e dezoito.
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Proposta n.º 172/18 - DGPH - Atribuição do
fogo sito na Rua António Vicente Ferreira, N.º
3, B.º do Pombal, a José Fernando Gonçalves
Martins:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Zero, sito na Rua António Vicente Ferreira,
número três, no Bairro do Pombal, a José Fernando Gonçalves Martins, mediante a fixação
da renda no valor de quatro euros e vinte e
um cêntimos com efeitos a partir de abril de
dois mil e dezoito.
Proposta n.º 173/18 - DGPH - Atribuição do
fogo sito na Rua Joaquim Matias, N.º 65, 1.º
Dt.º, B.º da Ribeira da Laje, ao agregado familiar de Bruno Miguel Monteiro de Brito e
Ismael de Jesus Monteiro Pereira Brito:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Dois, situado na Rua Joaquim Matias, número sessenta e cinco, primeiro direito, no
Bairro Ribeira da Laje, ao agregado familiar
de Bruno Miguel Monteiro de Brito e Ismael
de Jesus Monteiro Pereira Brito, mediante a
fixação da renda mensal no valor de oito euros, com efeitos a partir de abril de dois mil
e dezoito.
Proposta n.º 174/18 – DGPH - Atribuição do
fogo sito na Rua Tomás de Lima, n.º 17, R/C
dt.º, B.º Dr. Francisco Sá Carneiro, a Mário
Paulo Martins:
Deliberado aprovar a atribuição condicional
da habitação T Dois, situada na Rua Tomás
de Lima, número dezassete, rés-do-chão direito, no Bairro Doutor Francisco Sá Carneiro a
Mário Paulo Martins até à existência de fogo
de tipologia adequada ao agregado familiar,
mediante a fixação da renda mensal no valor
de trinta e seis euros e sessenta e sete cêntimos, a partir do dia um de abril de dois mil
e dezoito.
Proposta n.º 175/18 - DGPH - Atribuição do
fogo sito na Rua Dr. Oliveira Martins, N.º
34, 0A, B.º Moinho das Rolas, ao agregado
familiar de Inês Augusta Fernandes Semedo
Vieira:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Três, situado na Rua Doutor Oliveira Martins,
número trinta e quatro, zero A, Bairro Moinho das Rolas, ao agregado familiar de Inês
Augusta Fernandes Semedo Vieira, mediante
a fixação da renda no valor de sessenta e seis
euros e oitenta e três cêntimos, a partir de
abril de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 176/18 - DGPH - Atribuição do
fogo sito na Rua Dr. Oliveira Martins, n.º 34,
0D, B.º Moinho das Rolas, ao agregado familiar de Vânia Leonor Fernandes Viana:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo de
tipologia T Três, sito na Rua Doutor Oliveira
Martins, número trinta e quatro, zero D, Bairro Moinho das Rolas, ao agregado familiar de
Vânia Leonor Fernandes Viana, mediante a
fixação da renda no valor de quatro euros e
vinte e um cêntimos com efeitos a partir de
abril de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 177/18 - DGPH - Reajustamento
de tipologia - Rescisão de contrato de arrendamento do fogo T3, sito na Rua Dr. Nuno
Simões, n.º 7, R/C Dt.º no B.º Páteo dos Cavaleiros, em Carnaxide e atribuição de novo
fogo sito na Rua João Maria Porto, n.º 5, 1.º
Fte., B.º Encosta da Portela, em Carnaxide, a
Gregório Dias e Maria Gabriela Reis:
Deliberado aprovar a denúncia do contrato
de arrendamento existente com Gregório
Dias e Maria Gabriela Reis, com fundamento na desadequação da tipologia do fogo que
ocupam e atribuir aos arrendatários o fogo de
tipologia T Um, sito na Rua João Maria Porto,
número cinco, primeiro frente, no Bairro Encosta da Portela, em Carnaxide.
Proposta n.º 178/18 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira ao Conselho Português para Refugiados:
Deliberado aprovar a atribuição da compar-

ticipação financeira ao Conselho Português
para Refugiados, no valor de mil quinhentos
e dezanove euros.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 4 DE ABRIL DE 2018
ATA NÚMERO DEZ/DOIS MIL E DEZOITO

Proposta n.º 179/18 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à Sapana para
o projeto Talentos em Livre-Trânsito (TLT)
Communities - Tempo Jovem:
Deliberado aprovar a atribuição à SAPANA
do montante necessário à efetivação do projeto “Talentos em Livre-Trânsito (TLT) Communities”, enquanto projeto estratégico e
dinamizador, que procura contribuir para a
autonomização e independência dos jovens,
no valor total de seis mil e quinhentos euros.

RESUMO

- Proposta n.º 180/18 - DASSJ - Programa de
Ocupação de Tempos Livres - Mexe-te nas Férias 2018 - Determinação dos preços das inscrições para o período da Páscoa - Ratificação
do despacho do Sr. Presidente:
Deliberado aprovar os seguintes valores dos
preços de inscrição para o programa Mexe-te
nas Férias - Páscoa dois mil e dezoito:
- Trinta e sete euros e cinquenta cêntimos, estes preços estão isentos de IVA, (sete euros e
cinquenta cêntimos por dia para participantes inscritos no Núcleo de Juventude vezes
cinco dias);
- Trinta euros, estes preços estão isentos de
IVA, (seis euros por dia para inscrição de dois
ou mais irmãos participantes inscritos no Núcleo de Juventude vezes cinco dias).
Proposta n.º 181/18 - DASSJ - Fixação dos preços de inscrição no Projeto Experimenta-te
- Cozinha, Programação Videojogos, Programação e Robótica - Programa de Atividades
Anual da Juventude 2018:
Deliberado aprovar o preço de inscrição, no
Projeto Experimenta-te - Cozinha, Programação Videojogos, Programação e Robótica Programa de Atividades Anual da Juventude
dois mil e dezoito, de acordo com o seguinte:
- Cozinha - vinte euros;
- Programação Videojogos - quinze euros e
- Programação e Robótica - quinze euros.
Proposta n.º 182/18 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira ao Centro Sagrada Família, da Fundação Obra Social das
Religiosas Irlandesas, para deslocação a Macedo de Cavaleiros:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira ao Centro Sagrada Família da Fundação Obra Social das
Religiosas Irlandesas, no valor de mil cento
e cinquenta euros, para fazer face ao aluguer
de transporte para deslocação a Macedo de
Cavaleiros.
Proposta n.º 183/18 - DASSJ - Cedência de
instalações do Auditório Municipal Eunice
Muñoz, à Associação Portuguesa de Enfermeiros e Médicos de Emergência, para a realização do “Ice 2018 - Internacional Congress
On Emergency”:
Deliberado aprovar a cedência a título gratuito das instalações do Auditório Municipal
Eunice Muñoz, no dia seis de abril, das oito
horas e trinta minutos às dezanove horas, à
APEMERG - Associação Portuguesa de Enfermeiros e Médicos de Emergência, para a
realização do “ICE dois mil e dezoito - Internacional Congress on Emergency”.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2018
ATA NÚMERO NOVE/DOIS MIL E DEZOITO
RESUMO
Proposta nº. 136/18 - DRH - Reestruturação
Orgânica do Município de Oeiras - 2018:
Deliberado aprovar a Reestruturação Orgânica do Município de Oeiras – Dois mil e
dezoito, bem como, a submissão à Assembleia
Municipal para aprovação.

Proposta n.º 122/18 - DGP - Decisão de não
adjudicação do concurso público para concessão de exploração de parte delimitada do
edifício do Mercado Municipal de Oeiras:
Deliberado aprovar a decisão de não adjudicação no âmbito do concurso público para
concessão de exploração de parte delimitada
do edifício do Mercado Municipal de Oeiras.
Proposta n.º 141/18 - DP - Aquisição da parcela P4 para implementação do viaduto da
Quinta da Fonte, em Paço de Arcos:
Deliberado aprovar a aquisição da parcela P
Quatro, pelo valor de cento e vinte e quatro
mil duzentos e setenta e oito euros, face à
necessidade de disponibilização da parcela
P Quatro, para implementação da Via V Oito
(viaduto sobre a Estrada Nacional Duzentos
e Quarenta e Nove barra Três), na Quinta da
Fonte, em Paço de Arcos.
Proposta n.º 184/18 – GCAJ - Aquisição de
imóvel denominado Alto dos Agudinhos, sito
em Carnaxide – Alteração à Proposta de Deliberação n.º 795/16, aprovada a 26 de outubro
de 2016:
Deliberado aprovar a aquisição do imóvel denominado Alto dos Agudinhos, sito em Carnaxide, com a área de vinte e três mil e trinta metros quadrados, pelo preço de trezentos e vinte
e dois mil quatrocentos e vinte euros, à Infraestruturas de Portugal, Sociedade Anónima.
Proposta n.º 185/18 - DPE - Atribuição de
comparticipação financeira ao Teatro Independente de Oeiras, (Pura Comédia - Companhia Profissional de Teatro de Oeiras) para
obras de manutenção do auditório:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira ao Teatro Independente de Oeiras (“Pura Comédia”, Companhia Profissional de Teatro de Oeiras) no
valor total de dez mil e dezoito euros e oitenta e nove cêntimos, para obras de manutenção do auditório.
Proposta n.º 186/18 - DPE - Atribuição de
comparticipação financeira à Irmandade de
N.ª Sr.ª da Conceição da Rocha, para obras de
impermeabilização na residência paroquial:
Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio até ao valor de vinte e três mil euros, para
a realização de obras de impermeabilização
na residência paroquial, a liquidar após receção das respetivas faturas, suportadas por
autos, remetidas pela Irmandade de Nossa
Senhora da Rocha.
Proposta n.º 187/18 - DPE - Anulação da Proposta de Deliberação nº 1484/05, aprovada
pelo Executivo Camarário em 14.09.2005
- Permuta de parcelas de terreno no âmbito
da operação de loteamento - Requerimento
n.º 1832/05, de 12.01.2005 - Augi do Casal da
Choca - Artigo matricial 10:
Deliberado aprovar a anulação da proposta
de deliberação número mil quatrocentos e oitenta e quatro, de dois mil e cinco, aprovada
em reunião de Câmara de catorze de setembro de dois mil e cinco, referente ao artigo
matricial dez, da AUGI do Casal da Choca.
Proposta n.º 188/18 - DPE - Atribuição de
comparticipação financeira à Fábrica da
Igreja Paroquial de S. Romão de Carnaxide,
para conservação, restauro e resolução de
anomalias:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira até ao montante de
quatrocentos e sessenta e quatro mil e oitocentos euros, à Fábrica da Igreja Paroquial
de São Romão de Carnaxide, para conservação, restauro e resolução de anomalias.

Proposta n.º 189/18 - DPE - Atribuição de
comparticipação financeira à Fábrica da
Igreja Paroquial de N.ª Sr.ª da Purificação de
Oeiras, para conservação e restauro:
Deliberado aprovar uma comparticipação
financeira até ao montante de seiscentos e
vinte e quatro mil trezentos e setenta euros e
quarenta e seis cêntimos, à Fábrica da Igreja
Paroquial de Nossa Senhora da Purificação
de Oeiras, destinado à conservação, restauro
e resolução de anomalias existentes na Igreja
Matriz de Oeiras.
Proposta n.º 190/18 - SIMAS - Aprovação da
minuta do contrato relativa ao procedimento
por concurso público para a empreitada destinada ao prolongamento da rede à estrada
de acesso ao Cemitério de Queluz, na Freguesia da Venteira, no Concelho da Amadora:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de doze de março de
dois mil e dezoito, na qual aprovou a minuta
do contrato, referente à empreitada destinada ao prolongamento da rede à estrada de
acesso ao Cemitério de Queluz, na Freguesia
da Venteira, no Concelho da Amadora.
Proposta n.º 191/18 - SIMAS - Abertura de
procedimento por concurso público para
a empreitada destinada à substituição de
condutas e ramais existentes na ZMC dos
quartéis, Freguesia da Venteira, Concelho da
Amadora:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de vinte e seis
de março de dois mil e dezoito, na qual aprovou a abertura de procedimento por concurso
público para a empreitada destinada à substituição de condutas e ramais existentes na
ZMC dos Quartéis, na Freguesia da Venteira,
no Concelho da Amadora.
Proposta n.º 192/18 - SIMAS - Adjudicação do
procedimento por concurso público para a
empreitada destinada à execução dos coletores da Av. Eng.º Bonneville Franco e do Forte
de São João das Maias, em Oeiras:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de vinte e seis
de março de dois mil e dezoito, na qual aprovou a adjudicação da empreitada destinada à
execução dos coletores da Avenida Engenheiro Bonneville Franco e do Forte de São João
das Maias, em Oeiras.
Proposta n.º 193/18 - SIMAS - Aprovação da
minuta do contrato referente ao procedimento por concurso público para a prestação de
serviços destinados aos circuitos de dados e
internet:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de vinte e seis
de março de dois mil e dezoito, na qual aprovou a minuta do contrato, referente à prestação de serviços destinados à contratação de
circuitos de dados e internet.
Proposta n.º 194/18 - SIMAS – CP 09/2017 Ratificação do ato de levantamento da suspensão dos trabalhos, referente à empreitada
de remodelação da rede de saneamento na
Avenida Florêncio dos Santos e ruas adjacentes, em Caxias - Oeiras:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de vinte e seis de
março de dois mil e dezoito, na qual aprovou
o levantamento da suspensão dos trabalhos,
da empreitada de remodelação da rede de saneamento na Avenida Florêncio dos Santos e
ruas adjacentes, em Caxias - Oeiras.
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Proposta n.º 195/18 - SIMAS - Abertura procedimento por concurso público para a aquisição de 7500 contadores de água, correspondente a 6500 contadores DN 15 e a 1000
contadores DN 20:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de vinte e seis de
março de dois mil e dezoito, na qual aprovou
a abertura de procedimento por concurso público para a aquisição de sete mil e quinhentos contadores de água, correspondentes a
seis mil e quinhentos contadores DN quinze
e a mil contadores DN vinte.
Proposta n.º 196/18 - DMA - Eliminação de
documentos produzidos pela Divisão de Recursos Humanos/Núcleo de Desenvolvimento
Socioprofissional:
Deliberado aprovar a eliminação dos documentos produzidos pela Divisão de Recursos
Humanos/Núcleo de Desenvolvimento Socioprofissional.
Proposta n.º 197/18 - DCP - Adesão à Central
Nacional de Compras Municipais:
Deliberado aprovar a adesão da Câmara Municipal de Oeiras, sem carater vinculativo de
aquisição, sem qualquer custo de adesão ou
manutenção, em conjunto com outros Organismos Públicos da Administração Local e
com a empresa municipal Municípia - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação,
Empresa Municipal, Sociedade Anónima, à
Central de Compras denominada Central Nacional de Compras Municipais.
Proposta n.º 198/18 - DLAA - Alteração dos
limites de arruamentos na Ribeira da Lage,
em Porto Salvo - Rua das Furnas, Rua da Pedregueira e Beco do Monte:
Deliberado aprovar as alterações dos limites
dos referidos topónimos que passaram a ser
os seguintes:
- Rua das Furnas: Início - “Rua da Ribeira” e
fim - “Estrada da Ribeira da Laje”;
- Rua da Pedregueira: Início - “Rua das Furnas” e fim - sem Saída e
- Beco do Monte: Início - “Estrada da Ribeira
da Laje” fim - “Rua das Furnas”.
Proposta n.º 199/18 - DLAA - Isenção do pagamento de taxas solicitado por grupo Valentim
de Carvalho, Som e Imagem, SGPS, S.A., relativas às filmagens do programa “Donos Disto
tudo”:
Deliberado aprovar a isenção de taxas, relativas às filmagens do programa “Donos Disto Tudo”, solicitado por Grupo Valentim de
Carvalho, Som e Imagem, SGPS, Sociedade
Anónima, assim como, submeter à Assembleia Municipal a aprovação da isenção das
referidas taxas.
Proposta n.º 200/18 - DLAA - Atribuição de
topónimo ao acesso às Oficinas da CMO - Rua
Pedro Osório - Maestro e Compositor (19392012):
Deliberado aprovar que para o arruamento
com início na Rua Artur Moura e fim sem
saída, que dá acesso às oficinas municipais
seja atribuído o topónimo Rua Pedro Osório - Maestro e Compositor (mil novecentos
e trinta e nove-dois mil e doze), arruamento
integrado na Freguesia de Porto Salvo.
Proposta n.º 201/18 - DD - Atribuição comparticipações financeiras para desenvolvimento
de projetos/iniciativas pontuais no âmbito
do Regulamento de Apoio ao Associativismo
Desportivo de Oeiras (RAAD) - 2018:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipações financeiras às coletividades do
Concelho, para o desenvolvimento dos projetos/iniciativas pontuais no âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo de Oeiras (RAAD), dois mil e dezoito, no
montante global de oitenta e oito mil e quarenta euros.

Proposta n.º 202/18 - DD - Atribuição de comparticipação financeira às coletividades do
Concelho para apoio à Atividade Desportiva
Regular 2018 (fase 2) no âmbito do Programa Municipal de Apoio ao Associativismo de
Oeiras:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira às coletividades do Concelho, em dois mil e dezoito, para manutenção
e desenvolvimento da atividade desportiva
regular melhor, num montante global cento
e sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta
euros.
Proposta n.º 203/18 - DGPH- Atribuição do
fogo sito na Rua Maria Albertina, N.º 18, 3.º
Esq.º, B.º Dr. Francisco Sá Carneiro, ao agregado familiar de Belita Mendes Gomes:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação T Três, situada na Rua Maria Albertina,
número dezoito, terceiro esquerdo, no Bairro
Doutor Francisco Sá Carneiro, ao agregado
familiar de Belita Mendes Gomes, mediante
a fixação da renda mensal no valor de cinco
euros e noventa e sete cêntimos, a partir do
dia um de abril de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 204/18 - DGPH - Atribuição do
fogo sito na Rua Ferreira Lapa, N.º 10, 1.º Dt.º,
B.º Páteo dos Cavaleiros, ao agregado de Ulisses Manuel Lopes:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação
T Três, situada na Rua Ferreira Lapa, número dez, primeiro direito, no Bairro Páteo dos
Cavaleiros, ao agregado de Ulisses Manuel
Miranda Lopes, mediante a fixação da renda
mensal no valor de oito euros e cinquenta e
oito cêntimos, a partir do dia um de abril de
dois mil e dezoito.
Proposta n.º 205/18 - DGPH - Atribuição do
fogo sito na Avenida Diogo Lopes de Sequeira,
N.º 71, R/C Esqº, no B.º dos Navegadores, ao
agregado familiar de António Santos Tavares:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Dois, sito na Avenida Diogo Lopes de Sequeira, número setenta e um, rés-do-chão esquerdo, no Bairro dos Navegadores, ao agregado
familiar de António Santos Tavares, mediante
a fixação da renda no valor de trinta e três
euros e quarenta e nove cêntimos, a partir de
maio de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 206/18 - DGHP - Atribuição de
fogo sito na Rua Artur Zenida, N.º 14, B.º Encosta da Portela, ao isolado Francisco José
Traquino Farinha:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Zero, sito na Rua Artur Zenida, número catorze, Bairro Encosta da Portela, ao isolado
Francisco José Traquino Farinha, mediante
a renda mensal no valor de quatro euros e
cinquenta e um cêntimos, a partir de um de
maio de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 207/18 – DGPH - Atribuição do
fogo sito na rua da liberdade, 26, R/C Frt, no
B.º Encosta da Portela, ao agregado familiar
de Júlia da Conceição Fazendas:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Um, sito na Rua da Liberdade, vinte e seis,
rés-do-chão frente, no Bairro Encosta da Portela, ao agregado familiar de Júlia da Conceição Fazendas, mediante a fixação da renda
no valor de cento e cinquenta e oito euros e
oitenta e cinco cêntimos, a partir de um de
maio de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 208/18 – DRH - Abertura de procedimento concursal com vista à constituição
de reservas de recrutamento para a carreira
e categoria de Assistente Operacional na
área de Ação Educativa - Relação jurídica de
emprego público na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado:
Deliberado aprovar a abertura de procedimento concursal com vista à constituição de
reservas de recrutamento para a carreira e
categoria de Assistente Operacional na área
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de Ação Educativa - Relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
Proposta n.º 209/18 - DRH - Preenchimento
de 4 postos de trabalho de Técnico Superior
na Área de Serviço Social, com recurso às reservas de recrutamento do Município previamente constituída - Relação jurídica de emprego na modalidade de contrato de trabalho
por tempo indeterminado:
Deliberado aprovar o recurso às reservas de
recrutamento de Técnico Superior na área de
Serviço Social do Município de Oeiras, para
preenchimento de quatro postos de trabalho,
com vista à constituição de relação jurídica
de emprego por tempo indeterminado.
Proposta n.º 210/18 - DRH - Preenchimento
de 1 posto de trabalho de Assistente Técnico
na área de Ação Educativa, com recurso à reserva de recrutamento do Município previamente constituídas - Relação jurídica de emprego na modalidade de contrato de trabalho
a termo resolutivo certo:
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,
com vista à constituição de relação jurídica
de emprego na modalidade de contrato de
trabalho a termo resolutivo certo.
Proposta n.º 211/18 - DRH - Alteração do júri
do procedimento concursal com vista à constituição de reservas de recrutamento, em
regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, para Técnico Superior na área de Ciências da Nutrição ou Dietética:
Deliberado aprovar a alteração do júri do procedimento concursal com vista à constituição
de reservas de recrutamento, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, para Técnico Superior
na área de Ciências da Nutrição ou Dietética.
Proposta n.º 213/18 - DGP - Alienação de parcela de terreno na Medrosa, sita no Areeiro
de Cima, Casal da Medrosa, em Oeiras:
Deliberado aprovar a alienação de parcela
de terreno, sita no Areeiro de Cima, Casal da
Medrosa, em Oeiras, pelo valor de seis mil
seiscentos e cinco euros e vinte e oito cêntimos.
Proposta n.º 214/18 - DGP - Adjudicação definitiva da alienação em hasta pública de um
lote de terreno sito na Rua Manuela Couto
Viana, em Cacilhas, Oeiras:
Deliberado aprovar a adjudicação definitiva
do lote de terreno sito na Rua Manuela Couto Viana, em Cacilhas/Oeiras, a “NPRH, Real
Estate, Sociedade Anónima”, pelo valor de
quatrocentos e quinze mil euros.
Marcação de Reunião Extraordinária:
Deliberado marcar uma reunião extraordinária para o próximo dia onze de abril, pelas dezoito horas, com a seguinte ordem de
trabalhos:
- SIMAS - Apreciação dos Documentos de
Prestação de Contas dos SIMAS de dois mil
e dezassete;
- Apreciação e Aprovação dos Documentos de
Prestação de Contas do Município de dois mil
e dezassete; e Aplicação do Resultado Líquido do Município de dois mil e dezassete.
- Topónimo de Homenagem ao Físico Stephen
Hawking:
Deliberado que seja considerado o nome de
Stephen Hawking para a toponímia deste
Concelho”.
Proposta n.º 212/18 - DRH - Processo disciplinar n.º 12/2017, instaurado ao trabalhador
Ricardo Manuel Costa Ribeiro:
Deliberado aplicar ao trabalhador Ricardo
Manuel Costa Ribeiro, com a carreira de As-

sistente Operacional, como sanção adequada
ao caso concreto, a sanção disciplinar única
de despedimento.

AVISO
ISALTINO MORAIS, Licenciado em Direito e
Presidente da Câmara Municipal de Oeiras.
FAZ PÚBLICO que foi aprovada a alteração
do respectivo alvará de loteamento com o objectivo de permitir a introdução de um piso
em cave, para uso complementar da habitação e não habitável, a contemplar nos lotes 2
a 10, referente ao Alvará de Loteamento nº.
23/88, situado na Rua Luis de Camões, Lote
10 em Santo Amaro de Oeiras, na União das
Freguesias de Oeiras e são Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias, requerido por Gonçalo Miguel Fernandes de Carvalho.
Em conformidade com essa deliberação foram introduzidas as seguintes alterações:
- Introdução de um piso em cave nos lotes 2 a
10 regularizando também uma situação existente nos lotes já construídos;
- É alterado o n.º pisos de todos os lotes envolvidos nesta alteração ao alvará de loteamento que será 2P + c/v;
- Resultante dessa alteração a área total em
cave é de 694,00m2.
E para constar se passou este e outros de
igual teor que vão ser afixados nos lugares
públicos do costume.
Paços do Concelho de Oeiras, aos 23 de março de 2018
O Presidente da Câmara
Isaltino Morais

FAZER

ESPAÇOS VERDES

LIMPEZA URBANA

Ficou concluída em março passado a obra no
Jardim Municipal de Algés. A empreitada, no
valor de perto de 160 mil euros, contemplou
intervenção ao nível do património arbóreo,
incluindo a plantação de cerca de uma centena de novas árvores, requalificação de zonas
pavimentadas e de elementos construídos,
incluindo reparação de mobiliário urbano e
elementos de água e, ainda, a instalação de
um sistema de rega automática.

Também em Algés, tem
conclusão prevista para o
próximo mês de junho a
obra da secção de limpeza
urbana. Os trabalhos representaram um investimento
de 150.035€.

Concluída
em março
de 2018

Jardim de Algés

URBANISMO

Para os meses de maio e junho têm início previsto duas obras de relevo:
arranjos exteriores nas ruas Eugénio dos Santos, José Régio e Carlos
Mardel, em Oeiras (início previsto para junho de 2018, investimento de
324.923€) e reformulação da Rua Sacadura Cabral, na Cruz Quebrada (início previsto para maio/junho de 2018, investimento de 296.773€).
Em Oeiras, tem conclusão agendada para o mês de junho a empreitada de
requalificação da Rua Pedro Nunes, uma obra no valor de 180.120€.
Também já se encontram concluídos os trabalhos de demolição do edifício
do Grupo Recreativo e Desportivo ‘Os Fixes’, em Queluz de Baixo. A obra,
terminada em abril, teve um custo de 20.913€.

Início
em junho
de 2018

Início
em junho
de 2018

Arranjos exteriores nas ruas Eugénio dos Santos,
José Régio e Carlos Mardel, em Oeiras
Reformulação da Rua Sacadura Cabral, na Cruz Quebrada

Conclusão
em junho
de 2018

Requalificação da Rua Pedro Nunes, em Oeiras

Concluída
em abril
de 2018

Demolição do edifício do Grupo Recreativo e Desportivo ‘Os Fixes’, em Queluz de Baixo
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Outra demolição vai acontecer em
Caxias, onde existe a necessidade de
demolir um muro na Quinta da Cartuxa. A obra tem início previsto para
maio e um custo de 1.727,80€.
No capítulo de obras já terminadas ou
em fase de conclusão, destaque para
a colocação de pavimento no Bairro
Comandante Joaquim Matias, em Paço
de Arcos (terminada em fevereiro de
2018, com um valor de 308.062,99€), a
construção da passagem pedonal superior no Bairro J. Pimenta (concluída
em novembro de 2017, com um valor
de 129.217€), o acesso à Quinta da Fonte (terminada em março de 2018, com
um valor 75.906,44€), a rotunda da
Avenida Copacabana, em Oeiras, em
curso, com conclusão prevista para junho de 2018, com um valor de 67.500€,
e uma ação de embelezamento de um
terreno localizado junto ao centro
comercial Oeiras Parque a concluir em
agosto de 2018, com o valor de 58.740€.

Obra
em curso

Na Quinta da Cartuxa, em Caxias, a obra de demolição de um muro surge no âmbito do projeto de criação do Parque Hortícola da Cartuxa, incluindo uma área de hortas com cerca de 100 talhões e um pomar
comunitário, requalificação de poço e criação de zonas de estadia, zona verde junto a ribeira e respetiva
rede de caminhos e zonas de estadia com iluminação e rede de rega automática; reformulação de zonas de
entrada com criação de anfiteatro junto aos Unidos Caxienses e novos acessos (estimativa orçamental de
300 mil euros). Este projeto está inserido no Corredor Verde que vai ligar o Forte de São Bruno à Fábrica
da Pólvora, ao longo da ribeira de Barcarena.

Concluída
em fevereiro
de 2018

Colocação de pavimento no Bairro
Comandante Joaquim Matias

Conclusão
em junho
de 2018

Obras de manutenção na rotunda da Avenida
Copacabana e terrenos adjacentes, em Oeiras

Concluída
em
novembro
de 2017

Passagem pedonal superior no Bairro J. Pimenta

Concluída
em março
de 2018

Acesso à Quinta da Fonte
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Conclusão
em agosto
de 2018

Embelezamento de terreno entre o Fórum de Oeiras e o centro comercial Oeiras Parque

FAZER

JUVENTUDE
A obra de beneficiação do Centro de Juventude
de Carnaxide – Espaço Jovem de Carnaxide ficou
terminada em dezembro de 2017 e representou um
investimento de 27.346,63€.

Concluída
em
novembro
de 2017

Início
em julho
de 2018

Palácio Marquês de Pombal, terraço norte

Palácio Marquês de Pombal, terraço sul

PATRIMÓNIO
Depois de concluída, em novembro
de 2017, a obra no terraço norte do
Palácio Marquês de Pombal, no valor de 144.268€, deverão ter início
em julho os trabalhos no terraço
sul e beirados, investimento que
ascende aos 133.820€.
Recorde-se que o Município de Oeiras, consciente da importância deste importante património histórico
nacional, testemunho arquitetónico
e paisagístico da época pombalina,
tem desenvolvido obras de conservação e reabilitação com a finalidade de proteger, valorizar e divulgar
o Palácio Marquês de Pombal,
assegurando o respeito pelo valor
dos elementos construídos.
O antigo lagar de produção de azeite foi uma das primeiras estruturas
objeto de restauro, nos finais da
década de 80 do século passado. A
adega do palácio foi outra das estruturas intervencionadas (interior
e fachadas). Esta obra, para além
de acautelar a preservação de tão
importante acervo histórico, surgiu
como resposta à necessidade de se

criar uma zona de estágio em madeira para o vinho de Carcavelos.
O restante complexo do Palácio
Marquês de Pombal foi também
objeto de diversas intervenções: no
Lagar do Vinho, na sala de jantar,
no Salão Nobre e salas adjacentes,
canalização, pintura, execução de
mobiliário, reformulação da portaria e do posto de turismo, instalação de WC nos jardins e pintura de
salas do circuito visitável.
Em 2015 realizaram-se ainda obras
de recuperação e restauro dos
vãos exteriores do Palácio, integradas numa intervenção global de
requalificação deste importante
património.
No seu conjunto, estas intervenções
terão representado um investimento que ascendeu a 1 milhão de
euros.
O Palácio e os Jardins do Marquês
de Pombal são um espaço singular
em meio urbano, classificado como
Monumento Nacional. A riqueza arquitetónica, patrimonial e histórica
do edificado e jardins, onde são

Palácio Marquês de Pombal, terraço norte

de realçar as artes decorativas,
particularmente a estatuária, a
azulejaria e o estuque, são motivos para uma visita que não deve
deixar de fora o Lagar de Azeite e
a Adega, onde se pode provar o vinho de Carcavelos Villa Oeiras. ¬

Março . Abril 2018 - 17

AJUDAR

família

O futuro da terceira idade
em análise

A

Paróquia de Carnaxide promoveu, em março e em parceria com a
União de Freguesias de Carnaxide e Queijas, um evento com o objetivo de promover o diálogo sobre as problemáticas sociais ligadas
ao envelhecimento.
Tendo por base a realidade local, a iniciativa permitiu debater temas como a solidão, o isolamento e a violência doméstica exercida sobre pessoas idosas. Funcionou, também, como espaço de divulgação dos serviços e projetos dirigidos à população idosa desenvolvidos pelo Município, pela voz da vereadora Teresa Bacelar.
O encerramento contou a participação do Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel
Clemente, que celebrou a eucaristia que se seguiu. ¬

APOIO SOCIAL

Inovação Social a marcar os projetos
do Programa Oeiras Solidária/2018

N

o passado dia 14 de março,
o Programa Oeiras Solidária
(POS) realizou a reunião de
abertura do ano, no período da
tarde, no Auditório da Biblioteca Municipal de Oeiras, contanto com a
presença de cerca de 80 representantes de
entidades que constituem esta Rede Colaborativa.
Para o ano de 2018 definiu-se a temática da
Inovação Social como área chave de atuação
do POS, por meio de projetos a identificar
que valorizam e fortalecem novos modelos
de intervenção, novas respostas e novas
estruturas de apoio a problemas sociais identificados no concelho de Oeiras, recorrendo
aos recursos disponíveis na Rede Colaborativa, atenuando o quanto possível o impacto
destes.
Assim, é nesta sequência que surge a procura por projetos de inovação social que estão
a ser implementados no concelho. Após auscultação junto do tecido da Economia Social
existente, concluiu-se que os projetos mais
promissores para integrarem o catálogo de
projetos POS 2018 seriam:
• Companhia de Actores: Projeto Madura –
Projeto de ação-formação em continuidade
destinado a homens e mulheres maduros
interessados em descobrir, desenvolver e
explorar capacidades intrínsecas ao nível da
criatividade e da estética do olhar de intervenção cultural e artística na comunidade.
• Batoto Yetu: Fado Dançado – Este projeto pretende promover a inclusão social de
crianças e jovens por meio das artes do fado
dançado e é constituído por duas vertentes:
uma de investigação académica e outra de
expressão artística.
• Campintegra: Centro de Capacitação e
Bem-Estar – O Programa Integrado de Rea-
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bilitação Psicossocial (PIRP) é um sistema
abrangente de intervenção com propostas de
atividades psicoeducativas, socioculturais,
físicas, espirituais, treino de competências
sociais, treino de atividades de vida diária
e de apoio na integração profissional. O programa prevê ainda suporte e formação para
as famílias. Todo o trabalho é desenvolvido
em articulação com os diferentes serviços
comunitários de saúde mental e de cariz
social, de forma a responder às necessidades
de cada cliente.
• Centro Sagrada Família: Famílias com
Alma – Projeto com dois eixos de intervenção: contribuir para a inclusão e capacitação, que pretende promover o apoio
integrado à família, por meio da Cozinha
de Talentos e Grupos de Entreajuda para a
Procura de Emprego (GEPE).
• CerciOeiras: Notas de Contacto – A Orquestra de Câmara Portuguesa Solidária na
CERCIOEIRAS é um projeto cofinanciado
pelo programa PARTIS da Fundação Calouste Gulbenkian, de acesso à cultura e aprendizagem, através da música para pessoas
com Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais.
• Centro Social e Paroquial de São Romão
de Carnaxide: Escola de Cuidadores – Pretende sensibilizar, informar e capacitar a
comunidade para o envelhecimento e para o
cuidar, respondendo assim às problemáticas
atualmente associadas ao envelhecimento e
às necessidades de respostas diversificadas
que complementem e ou/ajudem as pessoas
idosas alvo estas problemáticas, bem como
os cuidadores formais e informais, no desempenho do seu papel de cuidador.
• BIPP: SEMEAR – O SEMEAR é composto
por três projetos que pretendem promover
a plena inclusão de jovens adultos com Di-

ficuldade Intelectual e do Desenvolvimento
(DID), através do desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais e
uma integração sócio profissional efetiva,
promovendo a empregabilidade e a manutenção do seu posto de trabalho, tendo sido
formados num dos projetos, o SEMEAR Academia, nos sectores da agricultura, industria
e comércio.
• Pet B Havior: Cão Bom Cidadão – Projeto
que atua por meio de dois eixos: um consiste
na construção de alternativas para o flagelo
da adoção de animais de companhia abandonados, fazendo face às novas imposições
legais, o segundo eixo consiste na promoção
da relação entre animais de companhia e
pessoas em situação de risco social (crianças, jovens e idosos) através da Escola
Virtual.
• Centro Nuno Belmar da Costa: Festival
Cativ’arte – organização de um festival artístico e cultural que pretende dar a conhecer
os diversos grupos amadores e profissionais
cujo trabalho seja desenvolvido com pessoas
com deficiência, divulgando e promovendo
as suas atividades artísticas, assim como sensibilizando a comunidade a conhecer e valorizar as produções artísticas deste carácter.
Após o levantamento efetuado, os promotores destes nove projetos tiveram a oportunidade de realizar um pitch de apresentação,
captando a atenção da audiência para a
relevância da resposta inovadora que estão a
desenvolver e como, através destes, pretendem promover a sustentabilidade das suas
entidades e quais os possíveis impactos no
território.
Nas próximas edições do Boletim Municipal
daremos a conhecer, em pormenor, cada um
destes projetos. ¬

AJUDAR

juventude

crianças

Oeiras associou-se
à Campanha Nacional
para Prevenção dos Maus
Tratos na Infância

A

Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Oeiras,
a Câmara Municipal de Oeiras e a
Divisão Policial de
Oeiras associaram-se à campanha
que decorreu durante o mês de abril
em todo o país.
Esta iniciativa pretende tornar
visível o interesse comum das entidades e organizações relativamente
à problemática dos maus tratos

na infância, consciencializando a
comunidade para o seu papel na
prevenção do abuso infantil, bem
como promover nas famílias o exercício de uma parentalidade positiva,
sem recurso à violência psicológica,
verbal e física.
Sob o lema “Apenas o Coração Pode
Bater” decorreram diversas atividades, transversais a várias faixas
etárias, com o objetivo de despertar
consciências e divulgar os direitos
das crianças.¬

Programa Escolhas saiu à rua

Dar a conhecer a intervenção realizada a nível
comunitário, potenciando competências nos jovens
participantes, foi o objetivo da iniciativa realizada no
passado dia 7 de abril no Centro Cívico de Carnaxide.
Recorde-se que o Programa Escolhas viabiliza a
realização no concelho de três projetos: Oeiras tem a
escola toda (em Caxias), Embarca (no Bairro dos Navegadores, em Porto Salvo) e Entrecul (na Outurela/
Portela, em Carnaxide). ¬

SOLIDARIEDADE

Oeiras apoia Miss 10 Ilhas

JUVENTUDE

Informática para os mais novos
A PHC Software, multinacional portuguesa que desenvolve ferramentas
inovadoras de gestão, promoveu, pelo segundo ano consecutivo, o projeto
de responsabilidade social para a literacia digital PHC <JUNIOR/CODE>.
Durante três dias, jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 15
anos tiveram a oportunidade de participar neste curso e aprender as bases
da programação, num programa desenhado de raiz por formadores voluntários da PHC. ¬

JUVENTUDE

Projeto Experimenta-te
O Centro Cívico de Carnaxide foi palco da primeira apresentação do projeto
Experimenta-te, onde vários jovens puderam mostrar o que aprenderam ao
longo de seis semanas de formação em Dança, na modalidade de Hip-Hop.
Este projeto contempla, para além da Dança, outras formações, como a cozinha, a música, a programação de videojogos, a robótica e o teatro. ¬

Decorreu no passado dia 24 de março mais uma edição da Gala Miss 10 Ilhas, um projeto de Nelly Gomes
Borges de carácter cultural e social que conta com o
apoio da Câmara Municipal de Oeiras. A vencedora
foi Cátia Varela a quem cabe agora a responsabilidade de dar a conhecer o trabalho das Aldeias SOS e da
Associação de Surdos de Cabo-Verde. ¬
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SEGURANÇA

PSP de Oeiras assinalou 64º aniversário

O

presidente da Câmara Municipal de Oeiras marcou
presença na inauguração do monumento Crachá
Policial da autoria de um dos elementos policiais,
Luís Araújo.
Na oportunidade Isaltino Morais reconheceu o
“bom trabalho” da Divisão da PSP de Oeiras ao
longo dos anos e sublinhou a importância de “olhar para o futuro”.
O autarca destacou ainda a necessidade de articulação com outras

áreas de cidadania. “É com o relacionamento entre as diversas entidades que se faz a segurança”, sustentou.
Empenhado em garantir melhores condições de trabalho para a polícia, Isaltino Morais aludiu à entrega, por parte do Município, de seis
viaturas destinadas ao patrulhamento da Escola Segura.
Na ocasião foram ainda apresentados os resultados operacionais da
Divisão da PSP de Oeiras e entregues condecorações aos elementos
policiais. ¬

EFEMÉRIDE

Homenagem aos
militares nos 100 anos
da Batalha de La Lys

O

s presidentes da
Câmara Municipal
de Oeiras, Isaltino
Morais, e da Liga
dos Combatentes
(Oeiras), Isaías Teles, marcaram
presença na cerimónia realizada
no passado dia 9 de abril, junto ao
Monumento aos Combatentes da
Guerra do Ultramar, na Praça do
Ultramar, no Bairro da Figueirinha, em Oeiras.
Recorde-se que foi na madrugada
de 9 de abril de 1918 que, na Flandres, as tropas portuguesas foram
esmagadas por uma força alemã
muito superior.

A batalha de La Lys ficou marcada
pela perda de milhares de homens
entre mortos, feridos e prisioneiros.
O importante papel das tropas
portuguesas neste episódio foi
este ano também evocado por Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente da República referiu-se a essa
batalha como “o maior luto militar
desde Alcácer Quibir” sublinhando, no entanto, que o sacrifício não
foi em vão, uma vez que dele se
fez “a glória de Portugal, a vitória
da França e o futuro da Europa”.¬

O importante papel das tropas portuguesas
neste episódio foi este ano também evocado
por Marcelo Rebelo de Sousa.

APOIO ANIMAL

Feira Animal de Oeiras
Sensibilizar para a adoção responsável de animais à
guarda do Município é o objetivo principal do evento que este ano contou com mais de 170 expositores,
passeios de burro e diversos workshops temáticos. Esta
edição teve como padrinhos Mónica Sofia e Rubim.
De assinalar que a adoção de animais de companhia
é promovida pelo Município ao longo de todo o ano,
podendo ser feita no Centro de Apoio Animal e no
CROAMO – Centro de Recolha Oficial do Município de
Oeiras. ¬
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Dead Combo

música

Soam as guitarras

A

s egunda edição do
ciclo musical contou
com oito espetáculos com o elemento
comum da guitarra
como instrumento
nuclear e as suas
múltiplas formas de
expressão e diálogo. Pelo palco passaram
artistas como Pedro Jóia, Rita Redshoes,
Bruno Santos, Dead Combo e António
Zambujo.
Tal como aconteceu na edição de 2017,
os oitos espetáculos decorreram em três
palcos do concelho: Auditório Municipal
Eunice Muñoz, Auditório Municipal Ruy
de Carvalho e Igreja da Cartuxa. ¬

Rita Redshoes

António Zambujo

cultura

Oeiras triplamente premiado
em festival internacional
Um grande prémio do júri e dois primeiros prémios, foi este o saldo da participação do Município de Oeiras no FIACULT – Festival Internacional Audiovisual de Cultura e Turismo.
Os seis vídeos inscritos pelo Município foram
todos selecionados para concurso, tendo dois
merecido destaque por parte do júri: “Oeiras –
Pelo sabor da História”, que venceu o 1.º Grande Prémio do Júri e o 1º prémio na categoria
‘Gastronomia’, e “XI Travessia Bessone Basto,
Oeiras”, que arrecadou o 1º prémio na categoria
‘Náutica’.
De destacar que a concurso esteve um total de
95 vídeos provenientes de 17 países, entre os
quais Alemanha, Argentina, Brasil, EUA, Índia,
Portugal e Tailândia.¬

música

Concerto
de Páscoa
em Carnaxide

Com Luís Zagalo e Carlos Barreto Xavier ao piano e João
Mendoza na voz, ‘Passione’ recriou clássicos de sempre
com novos ambientes, numa abordagem musical alusiva à
época de Páscoa. ¬
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iniciativas

Oeiras dedica
‘Ano do Desassossego’
a Fernando Pessoa

I

naugurando uma nova era na dinamização do Parque dos Poetas e do
Templo da Poesia, decorreu de 21
a 25 de março o evento Equinócio
da Primavera.
Neste âmbito marcaram presença
naquele espaço Maria João, Jorge
Palma, Ana Nave, Luísa Cruz, Vitor D’Andrade, Rui Reininho, João Reis, Margarida Pinto
Correia e Pedro Giestas, entre outros.
Para o futuro, a garantia de uma programação
regular a decorrer ao longo de todo o ano e
para todos os gostos e idades. O espaço, por
si só já tão fascinante, aumentará assim a sua
centelha de interesse.
Maria João e Convidados
A poesia de Aldir Blanc

Maria João e a leitura musical da obra do
autor brasileiro, numa homenagem à revolução da palavra, do texto poético e cantado.
Acompanhada por João Farinha, no piano
acústico e teclados, e QuinéTeles, na bateria e
percussão.
Poetry Slam

O Poetry Slam é uma prática em torno da
palavra dita e da performance. Trata-se de um
movimento dedicado à promoção da poesia,
à interação com o público e ao estímulo da
criatividade dos participantes. Com a participação do DJ Thi Jay Apu, Li Alves (coordenadora geral da rede de Poetry Slam nacional)
e dos slammers Nuno Piteira, Luís Perdigão,
Mirko, Luciana Carmo, Salomé Abreu, Sérgio
Coutinho e José Anjos. Participação especial:
Silva o Sentinela.

Jorge Palma

Tenda Anel de Fábulas
Jorge Palma Trio

Com mais de 40 anos de carreira, Jorge Palma é um nome incontornável do panorama
musical português. Vicente Palma e Gabriel
Gomes (ex-Madredeus e Sétima Legião) são
os dois músicos que o acompanham no seu
formato acústico. Vicente surge na guitarra,
no piano ou na voz, acompanhando Jorge
Palma em alguns dos temas que juntos já tocam há mais de uma década. Gabriel Gomes
oferece a sonoridade do seu acordeão para
criar ambientes verdadeiramente íntimos e
especiais.
Lançamento do livro “Poemas
no Frio” de Ângela Leite
Workshop Poetry Slam
Tenda Anel de Fábulas

A tenda Anel das Fábulas é uma toca onde
toda a bicharada se recolhe para sonhar,
embalada pelas mais belas estórias e contos
tradicionais. Conto original: O pai que se
tornou mãe (José Eduardo Agualusa) Atores:
Pedro Giestas e Armando Luís
Recital de Poesia e Piano

Um encontro com artistas que deram a conhecer ao público as suas poesias preferidas,
revelando curiosidades sobre a sua escolha
poética.
Mestre-de-cerimónias - Pedro Giestas | Músico convidado - João Ventura
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24 março

Ana Nave, Luísa Cruz e Vitor D’Andrade
25 março

Rui Reininho, João Reis e Margarida Pinto
Correia
Performances Poéticas

Atores, músicos e performers apresentaram
momentos poéticos tendo como material
criativo as poesias de poetas portugueses do
século XX.

PESSOA CONVIDA PESSOAS
No Templo da Poesia os meses de abril, maio
e junho são dedicados a Fernando Pessoa,
com a realização do ciclo de masterclasses
que traz a Oeiras nomes bem conhecidos
da cultura e da comunicação como Carlos
Vaz Marques, Ricardo Araújo Pereira, Clara
Ferreira Alves, Paulo Cardoso, Pílar del Rio,
Júlio Resende, Antonio Sáez Delgado e José
Blanco, entre outros. O papel de apresentador e moderador das conversas cabe ao
jornalista Nicolau Santos.
O desafio lançado a cada convidado é o de
aprofundar um tema, que não pretende
ser necessariamente um registo académico
ou de especialista (tal como o de muitos
investigadores e pessoanos) mas um olhar
despretensioso sobre o homem e o poeta,
descobrindo e questionando novas dimensões (mesmo as que são eventualmente

desconhecidas do grande público)
da vida deste autor.
Sempre a partir de uma interrogação. O objetivo é contribuir para
uma melhor leitura e conhecimento da personalidade complexa e
multifacetada do escritor que é,
seguramente, o maior poeta do
século XX da Língua Portuguesa.
Esta iniciativa do Município de
Oeiras tem a curadoria de Jerónimo Pizarro, um dos maiores pessoanos conhecidos e também editor,
colombiano e português, o que
revela a dimensão internacional e
o interesse que Fernando Pessoa
mobiliza.
4 de abril |
Pessoa foi jornalista?

Por Carlos Vaz Marques
11 de abril |
Pessoa foi humorista?

Por Ricardo Araújo Pereira
18 de abril |
Pessoa foi misógino?

Por Clara Ferreira Alves
26 de abril |
Pessoa foi astrólogo?

Por Paulo Cardoso

Pessoa foi humorista? por Ricardo Araújo Pereira

Dia Mundia l do Livro
celebrado no Templo
da Poesia
Fernando Pessoa e o Livro do Desassossego foram
também o tema em destaque na celebração do
Dia Mundial do Livro em Oeiras, nos dias 21, 22 e
23 de abril, no Templo da Poesia em pleno Parque
dos Poetas.
Artistas e especialistas em Fernando Pessoa
participaram no evento ‘Desassossego em Pessoa’,
que colocou em profundo contacto a literatura, a
performance, a música e as artes visuais, em ciclos
de atividades variadas, para toda a família.
O programa incluiu outras atividades permitindo
a participação direta do público, dando-lhe a possibilidade de [re]construir o Desassossego, caso da
oficina seguida da instalação Paginário, na qual o

escritor e artista brasileiro Leonardo Villa-Forte
dirigiu exercícios de “escrita não criativa” e partilhou a sua experiência com intervenções urbanas.
A assistência teve ainda oportunidade de participar na sessão Dar voz ao Desassossego, dentro
do Templo da Poesia, para ler em voz alta e para
ouvir com o coração.
Integraram o programa outras manifestações
artísticas relacionadas com o universo pessoano:
apresentação teatral Transição; a presença do
artista visual André Mariano para duas atividades
inspiradas no Desassossego; a realização de uma
oficina criativa de pintura com os dedos para pais
e filhos e uma performance de pintura com os
dedos ao vivo.
A celebração do Dia Mundial do Livro da Câmara
Municipal de Oeiras incluiu ainda uma Feira do
Livro com venda exclusiva de obras de Fernando
Pessoa. ¬

INOVAÇÃO

Festival Cogito
traz a palco ideias
transformadoras

A

s ideias foram as protagonistas da segunda edição do Festival Cogito, realizada no
passado dia 21 de abril no Taguspark. Da
ciência à sexualidade, passando por biblioterapia e drones, criatividade e inovação,
foram muitos e diversificados os temas abordados por Rita
Fior, Mónica Bettencourt Dias, Arlindo Oliveira, Diogo
Amorim, Octávio Mateus e Simão Mateus, André Moura,
César Ferreira, Rosália Vargas, João Couvaneiro, Graça
Rebocho e Pedro Teixeira.
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras traçou um
balanço muito positivo desta edição, considerando que
“ideias todas as pessoas podem ter, mas as boas ideias,
quando combinadas com a ação, têm a capacidade de
transformar”. O autarca deu, neste contexto, como exemplo o caso do Taguspark, “cuja criação foi também fruto
de uma ideia, de um sonho de algumas pessoas, em que
muitos não acreditavam, mas que se realizou, num Portugal que não era o de hoje”.
Esta segunda edição do Cogito incluiu uma série de três
painéis, compostos por oito palestras inspiradoras e ainda
um debate sobre soluções inovadoras nos domínios da
educação. ¬
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música

Poetas Portugueses
de Agora em concerto

O

Dia Mundial da Poesia foi assinalado pela Lisbon Poetry Orchestra que levou pela primeira
vez a palco, no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Carnaxide, o espetáculo que assinalou
a data de edição, pela Abysmo, do trabalho mais
ambicioso deste grupo.
O projeto Poetas Portugueses de Agora consiste num livro com
poemas de uma nova geração de autores e ilustrações de Daniel
Moreira e dois CDs.
A Lisbon Poetry Orchestra é um coletivo multidisciplinar formado por um núcleo de quatro músicos [Alex Cortez e Filipe Valentim (Radio Macau), Luís Bastos (Kumpania Algazarra) e Tiago
Inuit (Fausto)] a que se juntaram quatro vozes [André Gago
(ator), Miguel Borges (ator), Nuno Miguel Guedes (jornalista,
letrista) e Paula Cortes (poeta)] e que convidam outros artistas
para celebrar e interpretar a poesia numa viagem verdadeiramente única à descoberta e reinvenção da palavra dita.
O espetáculo misturou uma vertente pop com a força da escrita
poética, criando uma performance poético-musical que não deixou indiferente o público. ¬

EFEMÉRIDES

Seis horas de poesia em cinco salas
Para assinalar o Dia Mundial da Poesia, o Dia da Árvore e da Floresta e o início da primavera, nove entidades com intervenção na
área da cultura juntaram-se e organizaram, com o apoio da Câmara
Municipal de Oeiras, a Maratona de Poesia Oeiras 2018.
O evento decorreu em cinco espaços distintos, todos localizados no
Centro Histórico de Oeiras, entre as 18.00h. e as 24.00h. do dia 21
de março: Luchapa Chá da Barra, Livraria GATAfunho, Livraria-Galeria Municipal Verney, Luchapa sala de vidro e Biblioteca Operária Oeirense.
Manuel Branco, José Proença de Carvalho, Tito Lívio, Margarida
Girão, José Lança-Coelho e Mário Piçarra foram alguns dos convidados que declamaram poemas de autores como Fernando Pessoa,

Jorge de Sena, Alexandre O’Neill e José Régio. Paralelamente na
Loja da Confraria do Vinho de Carcavelos decorreram tertúlias de
poesia. As portas da Livraria-Galeria Municipal Verney também estiveram abertas a todos os autores de poesia, com livros publicados
ou não, que ali puderam ler os seus poemas.
Recorde-se que esta iniciativa foi dinamizada pela Poesia com Chá/
Luchapa, a Livraria GATAfunho, a Biblioteca Operária Oeirense,
o CENCO – Centro Cultural de Oeiras, o Clube de Poetas de Paço
de Arcos, o Espaço e Memória – Associação Cultural de Oeiras, a
MAPA – Associação Cultural, a Noites de Poesia da IPSS Apoio em
Algés e a USO – Universidade Sénior de Oeiras. ¬

EDUCAÇÃO

Projeto inovador estimula estudo
de Fernando Pessoa
Acrescentar emoção e criatividade à
leitura, estudo e interpretação da obra
de Fernando Pessoa são os objetivos do
projeto – e do livro – que o músico Diogo
Piçarra apresentou em nove escolas do
concelho de Oeiras.
‘Diogo Piçarra em Pessoa’ propõe uma
abordagem ímpar à obra de Pessoa,
selecionando e reconstruindo 20 dos seus
poemas e revisitando a sua heteronímia
(Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e
Ricardo Reis).
O músico fá-lo tendo como alicerce as
próprias vivências e, tal como Pessoa,
torna-se plural, revelando três dos seus
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heterónimos e respetivas histórias de
vida (Luna Thea, Walter Ego e Ingenuo
Garcia). Estes, ao longo do livro, confrontam-se com os heterónimos de Pessoa,
resultando, desse confronto, diálogos estimulantes, acompanhados por ilustrações
interpretativas.
Este projeto visa alunos do 7.º ao 12.º ano
de escolaridade e inclui, além da edição
de um livro, a exibição de uma peça de
teatro e a adaptação musical de poemas,
um desafio de escrita de poemas e, por
fim, um espetáculo final no dia 11 de
Junho, no Parque dos Poetas, envolvendo
todos os alunos e escolas participantes. ¬

CRIAR

exposições

Portugal à Flor da Pele
no Palácio do Egipto
Com especial enfoque na temática
do fado e breves incursões pelo
Portugal rural e piscatório, suas
tradições, sentimentos e vivências,
a exposição de obras do artista plástico Mário Portugal esteve patente
ao público durante os meses de
março e abril.
Espelhando “o pulsar vibrante da
nossa terra e das nossas gentes”,
estes 40 trabalhos – óleos, aguarelas, guaches e tintas da china –
revelaram “o que de mais genuíno
habita o pintor: a sua alma de ser
português”. ¬

exposições

Pensar em Grande

A

nova exposição
do Palácio Anjos
foi inaugurada no
dia 12 de Abril
e está patente
ao público até
ao final de Setembro. Pensar em
Grande reúne quarenta e duas
pinturas, colagens e esculturas
desde dos anos 60 até à atualidade.
João Vieira, Júlio Pomar, Costa Pinheiro, José de Guimarães, Paula
Rego, Eduardo Batarda, Menez,
Xana e Alex Flemming, Ana
Vidigal, Urbano, Mimmo Paladino
e José Loureiro são alguns dos artistas representados na mostra.¬

exposições

Um, outros e mais...
47 na Galeria Verney

Dez anos e vinte exposições depois, a Livraria-Galeria Municipal
Verney/Coleção Neves e Sousa
acolhe a exposição que celebra a
genialidade, a busca incessante
pela perfeição e as experimentações artísticas que constituem
marcas criativas de Neves e Sousa.
Todas essas características estão
absolutamente manifestas nesta
seleção de obras que representa
apenas alguns dos caminhos artísticos que percorreu.¬
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PENSAR

INOVAÇÃO

Oeiras representado
no Portugal Smart
Cities Summit

Dar a conhecer as soluções que fazem do Município de Oeiras
um exemplo nacional de boas práticas no contexto das cidades
inteligentes foi o principal objetivo da presença de Oeiras
no evento realizado entre os dias 11 e 13 de abril no Centro
de Congressos de Lisboa.

O

eiras, exemplar no contexto socioeconómico
nacional, pensa o território como um todo
e o seu funcionamento como uma cidade
integrada e conectada
capaz de garantir o
enquadramento das
infraestruturas e equipamentos necessários à
concretização das estratégias de desenvolvimento concelhio num contexto metropolitano.
No contexto atual de gestão territorial parece
inevitável que o paradigma do desenvolvimento regional e local seja marcado por uma nova
abordagem que integre uma linha orientadora
prioritária: o desenvolvimento sustentável e inteligente do território.
Esta abordagem passa, necessariamente, pela
utilização da tecnologia.
Neste sentido, Oeiras tem já em curso iniciativas
que têm como principal objetivo melhorar a vida
dos munícipes, através de:
- novas plataformas colaborativas que dão relevo
à participação pública;
- uma governação inteligente que redefine o uso
dos espaços urbanos de forma a torná-los aptos
a dar uma resposta eficaz aos desafios gerados
pelas diferentes gerações;
- uma economia inteligente que aposta na criação
de valor através da utilização dos dados abertos;
- uma mobilidade inteligente que assegura a
disponibilidade de infraestruturas tecnológicas e
sistemas de transportes sustentáveis interconectados, inovadores e seguros;
- um ambiente inteligente que destaca a proteção
ambiental, a preservação de condições naturais
de atratividade, os espaços verdes e a gestão
eficiente de recursos.
Consciente de todos os desafios e dos benefícios
estimados, Oeiras está empenhada na definição
de uma estratégia e na implementação de uma
cidadania inteligente e de uma cidade analítica.
Atualmente, graças aos dados com os dados dos
sensores e aos dados transmitidos pelos cidadãos,
é possível tomar decisões sobre a gestão da cidade em tempo real. Tal facto permite-nos ser mais
inteligentes, quer na forma como governamos a
cidade, quer na forma como o cidadão vive na
cidade.
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FUNCIONALIDADES
OEIRASEU.PT

O MEU BAIRRO
GESTÃO DE OCORRÊNCIAS:
O caixote de lixo está cheio?
A rua tem um buraco? A luz da
sua rua fundiu? Ao reportar estas
e outras ocorrências tem a garantia de que vão ser acionados os
mecanismos para a sua resolução.

O QUE DEFINE, AFINAL,
UMA CIDADE INTELIGENTE?
Imagine que vai na rua e que vê um buraco
no asfalto ou que vê um caixote do lixo cheio
ou, ainda, que verifica que a luz pública está
fundida. Imagine, ainda, que bastava pegar no
seu telemóvel, abrir uma aplicação e, ali mesmo,
localizar e ‘denunciar’ o problema.
Suponha, ainda, que seguia o seu caminho, ciente que alguém ‘do outro lado’ viu e registou o
seu alerta, dando conta do problema aos serviços responsáveis pela sua resolução.
Era bom, não era?
Tudo isto é já realidade em Oeiras, onde qualquer pessoa, a qualquer momento, pode dar o seu
contributo para a gestão do território, tornando a
resposta aos problemas mais célere e eficaz.
Na aplicação OeirasEu.pt, a partir do momento
em que é criada a ocorrência, a pessoa que alertou sabe em que estado se encontra: se estiver
verde é sinal que foi resolvida, laranja está em
vias de estar resolvida e vermelho é sinal que o
problema ainda não está a ser tratado.
Mas nem só de ocorrências vive esta aplicação.
Pensada para tornar o dia-a-dia mais funcional,
pode ser utilizada para a compra das senhas de
refeição das crianças ou para beneficiar do serviço de senhas digitais para qualquer dos postos
de atendimento do cidadão do concelho. Saberá
se tem muitas pessoas à sua frente, se ainda tem
tempo para tomar um café ou se a sua senha
será atendida dentro de minutos.
Se quer saber de que forma está a ser utilizado
o dinheiro dos seus impostos, a OeirasEu.pt também lhe dá essa indicação. Poderá ainda efetuar
o pagamento do estacionamento da sua viatura
no espaço público.
Desta forma, esta aplicação possibilita que
todos os cidadãos possam tomar parte na gestão
eficiente da cidade, que é como quem diz do
concelho de Oeiras, tornado todos parte integrante da resolução dos problemas.
A distância entre o cidadão e o Município é
cada vez mais curta.
Somos a cidade que habitamos e se todos cuidarmos e estivermos atentos ao que nos rodeia,
conseguiremos fazer desta Oeiras uma Oeiras
cada vez mais forte, coesa, limpa, estruturada,
vivida. ¬

ESPAÇO CIDADÃO
Tire a senha em casa. Veja o
tempo que tem para ser chamado. Gira o seu tempo com mais
eficácia.

PAGAR ESTACIONAMENTO
Não precisa de ter moedas.
Com esta aplicação pode estacionar o seu carro e pagar sem tirar
o dedo do seu telemóvel.

REFEIÇÕES ESCOLARES
Gira as refeições do seu educando através do telemóvel. Pague.
Veja o que já foi consumido.
Saiba, inclusive, qual a ementa.

PARA ONDE VAI O MEU
DINHEIRO
Gostava de saber em que é gasto
o dinheiro dos seus impostos?
Agora já poderá saber mesmo
estando no seu sofá.

OEIRAS WIFIZONE
Qual a zona mais perto de si
com internet livre? A aplicação
diz-lhe.

OEIRAS BEACHCAM
Para saber, em tempo real, o
estado do tempo e as condições
de mar nas praias do concelho.

MEXER

ATLETISMO

Meia Maratona
em Oeiras

C

ondições climatéricas extremas ditaram, este
ano, a alteração dos locais de partida das provas
EDP Meia Maratona de Lisboa e Mini Maratona
Vodafone, da Ponte 25 de Abril para o Eixo Norte-sul, em Sete Rios. Manteve-se a partida da Meia Maratona – ELITE, junto à estação de comboios de Algés, no
concelho de Oeiras. ¬

JUVENTUDE

Férias diferentes
Durante o período da pausa
escolar da Páscoa realizaram-se
no âmbito dos projetos de intervenção comunitária Entrecul e
Embarca do Projeto Escolhas um
conjunto de atividades lúdicas
e desportivas, dando a oportunidade aos jovens de participar
em atividades diferentes e pela
primeira vez.
Foram momentos divertidos e
com muita animação os que se
viveram na praia de Carcavelos
a fazer bodyboard, na visita à Kidzania, onde experimentaram as

diferentes profissões, a praticar
padel no Clube Escola de Ténis
de Oeiras e, ainda, no workshop
de cinema ensaiando técnicas de
pintura em filme/película.
A Câmara Municipal também assegurou dias de férias animados,
com a realização do Mexe-te nas
Férias. Durante cinco dias os 80
participantes tiveram oportunidade de experimentar karaté, natação, bodyboard, ser polícia por
um dia, visitar o News Museum
e o Pavilhão do Conhecimento,
entre outras atividades. ¬
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