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Correspondendo a uma necessidade há muito sentida pela
população local, foi inaugurada no feriado de 25 de abril a
nova Unidade de Saúde de Algés. O equipamento custou
3,6 milhões de euros e vai servir 20 mil utentes.
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Unidade de saúde
de Algés inaugurada
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Vinte e cinco de abril foi a simbólica data
escolhida para inauguração do edifício do
novo centro de saúde de Algés, obra orçada
em 3,6 milhões de euros e que resultou
da colaboração entre o Município e a
Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo. O equipamento vai servir 20
mil utentes.
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totalmente renovado
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A intervenção municipal agora concluída
reflete um trabalho que privilegia a
circulação pedonal e que evidencia o
património existente, colocando a tónica no
lazer e no convívio.
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da campanha ‘Apenas o Coração Pode Bater’.
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Para assinalar o Dia Mundial do Livro (23 de
abril), as Bibliotecas Municipais de Oeiras
apresentaram uma programação que visou
celebrar o livro e os leitores.
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Oeiras recebeu a primeira edição do festival
‘Soam as Guitarras’, uma iniciativa da Câmara
Municipal de Oeiras e da Ghude. Foram
seis noites de concertos, num novo evento
musical que celebra a arte da guitarra e a sua
diversidade.
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EDITORIAL

Caro munícipe,

P

assamos, nos dias de hoje, de um
conjunto de centros de saúde com
grandes deficiências estruturais
para centros de saúde dignos
e eficientes. De certa forma, e
olhando para o panorama português, é um
pouco estranho, numa autarquia, estarmos a
falar de equipamentos de saúde com esta ordem
de valores. As competências que os municípios
detêm em conjunto com os espartilhos que a
lei das Finanças Locais impõe, limitam a nossa
ação. Mas limitam apenas até ao ponto preciso
onde começa a nossa perseverança, atitude, foco
e resiliência. A nossa política de equipamentos
de saúde pública é mostra disto mesmo.
Inauguramos, no passado dia 25 de Abril, o
centro de Saúde de Algés após a inauguração,
já este ano, do de Carnaxide e, esperamos,
até ao final de 2017, o de Barcarena. Sabemos
bem quais são as nossas necessidades mais
prementes. Importa-nos pouco se é da nossa
responsabilidade ou da administração central.
Entendemos que a saúde, área primordial à
população, não se compadece de desculpas de
quem não quer fazer. Este centro de saúde de
Algés custou 3,6 milhões de euros numa obra
que resultou da colaboração entre o município
e a administração de saúde de Lisboa e Vale do
Tejo - Um valor inquestionável quando falamos
de Saúde publica. Era uma obra essencial não só
para os profissionais de saúde que, desta forma,

possuem um espaço condigno para a prática do
seu saber, mas acima de tudo para a população,
para a população de Algés. Este centro de
saúde é seu!
E porque a saúde anda de mãos dadas com a
cultura, pelo bem-estar que nos proporciona,
convido-vos a verem o que organizamos para si,
na próxima edição das Festas do Concelho no
roteiro 30Dias, que está anexado a este boletim.
É a altura de sair à rua. De viver a amizade,
a vizinhança. De apreciarmos boa musica. De
convívio. Esvaziarmos as casas e enchermos
o espaço comum. Acreditamos sempre que o
programa reflete, de uma maneira ou outra,
o seu gosto. Ao elaborarmos as festividades,
desejamos que a população de Oeiras, e todos
os que aqui quiserem vir, se reencontre nestes
dias de festa e que encham as ruas de alegria e
animação numa multiculturalidade que nos
define e que nos enriquece e da qual não
abrimos mão.
Oeiras é nossa, vamos festeja-la. ¬

PAULO VISTAS

PRESIDENTE DA CÂMARA
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EQUIPAMENTOS

Inaugurado novo
centro de saúde de Algés
Vinte e cinco de abril foi a simbólica data escolhida para inauguração do edifício
do novo centro de saúde de Algés, obra orçada em 3,6 milhões de euros e que
resultou da colaboração entre o Município e a Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo.

O

equipamento que vai servir 20 mil utentes ocupa uma área bruta de construção
de mais de seis mil metros quadrados,
com três pisos destinados a áreas técnicas e
estacionamento (60 lugares) e seis pisos para
gabinetes de consulta, salas de pensos, espera e
receção, área administrativa e de apoio técnico.
A cerimónia de inauguração do novo centro de
saúde contou com a presença do ministro da
Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e incluiu
uma homenagem a Fátima Nogueira, diretora
executiva do Agrupamento de Centros de Saúde
de Lisboa Ocidental e Oeiras, falecida em 2016.
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Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo
Vistas esta é uma obra “essencial” para a localidade de Algés, uma vez que o antigo edifício não
reunia “as condições necessárias”.
“O centro de saúde de Algés tem funcionado em
instalações que não têm as mínimas condições,
quer para os utentes, quer para os profissionais
de saúde. Por esse motivo decidiu-se avançar
para a construção de um novo equipamento que
assegurasse essas condições”, disse, a propósito,
o autarca.
O novo equipamento vai dispor de uma Unidade
de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP)

e uma Unidade de Saúde Familiar (USF), pelas
quais deverão ser distribuídos 12 médicos, 12
enfermeiros, nove assistentes técnicos e dois
assistentes operacionais.
Relativamente ao estacionamento, Paulo Vistas
declarou que os 60 lugares disponíveis “poderão
ser utilizados para outros fins fora do período de
funcionamento do centro de saúde”.
A localização, no núcleo antigo de Algés (Rua
Dr. Manuel de Arriaga), garante, nas palavras
do presidente da Câmara, “acesso facilitado por
parte da população mais idosa”. ¬

ATUAL

Para o presidente da Câmara Municipal,
Paulo Vistas está é uma obra “essencial” para
a localidade de Algés, uma vez que o antigo
edifício não reunia “as condições necessárias”.
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EQUIPAMENTOS

Ampliação da Creche de Nossa
Senhora do Acolhimento

A

alteração do quadro legislativo relativo aos equipamentos
de infância determinou que
também as Instituições Particulares de
Solidariedade Social tenham de cumprir
os parâmetros nele previstos, ainda que
utilizando infraestruturas ou equipamentos
já existentes.
Foi neste quadro que surgiu a necessidade
de ampliação do espaço da Creche de Nossa Senhora do Acolhimento, localizada no
bairro municipal Dr. Francisco Sá Carneiro
em Laveiras, Caxias.
Com projeto original dos arquitetos Nuno
Teotónio Pereira e Pedro Botelho, o equipamento foi objeto de uma obra de alteração/
ampliação, promovida pelo Município e desenvolvida em articulação com a Segurança
Social.
Os trabalhos contemplaram a alteração
dos berçários, a criação de uma nova sala,
a adaptação das instalações sanitárias de
apoio à creche e reparações nos paramentos
exteriores no corpo do edifício ocupado pelo
jardim-de-infância.
A obra representou um investimento de
perto de 130 mil euros, verba assumida
pelo Município (60%) e pela Obra Social
Madre Maria Clara (40%).
Esta intervenção permite manter o número
de crianças que diariamente frequentam
este equipamento – 56 em creche e 75 em
jardim-de-infância – com um assinalável incremento de qualidade no serviço prestado
à comunidade. ¬

EQUIPAMENTOS

Obras renovam Centro Cultural da Laje

O

Município de Oeiras tem sido responsável
pela manutenção, conservação e dinamização do edifício do Centro Cultural da Laje.
Neste edifício municipal funciona, sob gestão da
Santa Casa da Misericórdia de Oeiras, a creche e
jardim-de-infância O Chorão. Ali estão também
sediadas entidades e associações que tendem a garantir uma dinamização cultural e desportiva regular
que abrange pessoas de todas as idades.
Esta dinâmica permite o acesso da população residente no bairro a atividades socioculturais gratuitas
ou de preço simbólico, fomenta o convívio, a interação e a integração das diversas entidades presentes
no bairro promovendo, em simultâneo, a abertura
daquele espaço à comunidade.
O edifício do Centro Cultural foi objeto de obras
de recuperação nos anos de 1999/2000. O desgaste provocado pela intensa utilização diária e pela
passagem do tempo motivou a necessidade de uma
nova intervenção que garantisse a conservação dos
materiais e um aspeto cuidado.
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Por outro lado, a recentemente desativação da EB1
Joaquim Matias permitiu a ampliação da creche e
jardim-de-infância O Chorão, facto que deu origem à
necessidade de realizar trabalhos de adaptação das
instalações desocupadas pela escola.
Em termos gerais, a obra centrou-se na adaptação
das instalações sanitárias, na ampliação dos vãos de
janela, no revestimento em vinil dos pavimentos das
salas de aula e na reorganização da copa de leite e
fraldário de apoio à sala do berçário.
Na área de recreio foram reparadas as caldeiras das
árvores e instalados três equipamentos – um escorrega e duas molas – ajustados às idades das crianças
que frequentam aquele estabelecimento.
Em contrapartida foram libertadas pela creche e
jardim-de-infância algumas salas no primeiro piso
que deverão ser cedidas a entidades para o desenvolvimento de outras atividades de cariz sociocultural, fortalecendo a dinamização daquele espaço
municipal. ¬

FAZER

URBANISMO

Centro Histórico de Carnaxide
totalmente renovado
O Largo da Pátria Nova constitui o núcleo central da zona antiga de Carnaxide,
no qual se localizam diversos elementos patrimoniais como a Igreja de S. Romão,
o chafariz, o coreto e o acesso à mina do aqueduto. A intervenção municipal
agora concluída reflete um trabalho que privilegia a circulação pedonal e que
evidencia o património existente, colocando a tónica no lazer e no convívio.

E

stacionamento irregular, caixotes
de lixo e postes de fixação de redes aéreas fazem parte do passado
do Largo da Pátria Nova.
A envolvente da Igreja de S. Romão apresenta agora uma imagem mais simples que
permite uma melhor perceção do local e
contemplação da igreja, do coreto e do
chafariz.
Todas as atividades relacionadas com a
igreja, a capela mortuária, a casa de saúde
e os estabelecimentos comerciais existentes foram respeitadas e realizado um
esforço no sentido de garantir melhores
condições para as mesmas. A criação de
uma plataforma junto aos estabelecimentos
de restauração que permite a instalação de
esplanadas é disso exemplo.
Ao longo do muro que delimita a área de
esplanada foi criado um longo banco que
garante uma zona de espera e de apoio à
paragem dos autocarros.
Todo o sistema viário foi reestruturado,
englobando a Rua 5 de Outubro, Rua
Francisco Patarrão, Rua Manuel dos Santos
Mónica e Rua José Basaliza, tendo em conta a dimensão estreita dos arruamentos, os

sentidos de circulação mais favoráveis ao
escoamento do trânsito e a opção por um
pavimento indutor da moderação de velocidade e de consciencialização do carácter
pedonal deste local.
A intervenção envolveu ainda a renovação
das infraestruturas subterrâneas, nomeadamente das redes de abastecimento de água,
esgotos, telecomunicações, iluminação
pública e decorativa, incluindo ainda a instalação de equipamentos enterrados para
depósito de resíduos urbanos, as chamadas
‘ilhas ecológicas’.
Também a iluminação pública foi renovada, com níveis luminotécnicos moderados
tendo em conta que se trata de um núcleo
histórico, no entanto garantindo conforto
e segurança em todo o espaço público. Foi
ainda integrada iluminação decorativa com
enfoque nos elementos patrimoniais, como
a fachada principal e lateral da Igreja,
chafariz e entrada do aqueduto.
Encontra-se ainda programada a intervenção de recuperação dos muros do chafariz,
que pela sua especificidade – trata-se de
uma estrutura antiga – serão objeto de uma
intervenção distinta.

O investimento agora realizado, no valor de mais de 500 mil euros,
representa uma das vertentes da revitalização daquele núcleo histórico. O Município avança, em paralelo, com a reabilitação do edificado,
através do Programa Habitação Jovem, encontrando-se já atribuídos
cinco apartamentos, a que se somam os investimentos previstos para
equipamentos e património, como a recuperação e ampliação da sede
da Sociedade Filarmónica Fraternidade Carnaxide e a conservação e
restauro da Igreja de S. Romão. ¬

URBANISMO

Avançam alvarás de loteamento em Leião
Pequeno aglomerado da freguesia de Porto Salvo, Leião localiza-se no extremo sudoeste do concelho de Oeiras, confinando com os concelhos de Cascais e de Sintra.
Atualmente com 109 fogos e cerca de 230 habitantes, este núcleo abrange uma
área de 4.23 ha, com um desenho muito regular e uma imagem ordenada.
O processo de reconversão e recuperação deste bairro está concluído, em termos
de construção de infraestruturas, executadas nos anos de 1991 e 1992.

Para a regularização da situação de legalização de construções elaborou-se um
Projeto de Loteamento de Iniciativa Municipal, aprovado em 2010.
A emissão do alvará de loteamento foi dividida em três fases. Fazem parte da
primeira fase os artigos 515, 516 e 517, cujo processo de regularização foi concluído em fevereiro de 2017 com a emissão do alvará de loteamento. ¬
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MOBILIDADE

Município e Brisa concertam posições
para a realização de obras na A5

A

Câmara Municipal de Oeiras e a Brisa,
fruto de um trabalho técnico continuado,
alcançaram uma base de entendimento
que poderá vir a permitir avançar com obras essenciais de reformulação e correção, em alguns troços da A5, autoestrada que liga Lisboa a Cascais.
Os trabalhos previstos e que aguardam os necessários pareceres do Instituto de Mobilidade
e Transportes, vão incidir na saída da A5 para a
CRIL, logo a seguir ao nó de Linda-a-Velha, no
sentido Cascais-Lisboa, que vai passar a ter duas
faixas dedicadas.
Alvo de intervenção será também o nó de Linda-a-Velha, mais uma vez no que à saída da A5 diz
respeito. Atualmente, quem segue na A5 no sentido Cascais-Lisboa e quer sair para Linda-a-Velha/
Carnaxide só tem uma faixa para poder fazê-lo. No
final dessa faixa é possível virar à direita para ir
para Linda-a-Velha ou virar à esquerda para seguir
para Carnaxide. Porém, o aumento do fluxo do
trânsito obriga os condutores que querem seguir

para Linda-a-Velha a circularem pela berma, pois
boa parte da via está ocupada pelos carros que
vão em direção a Carnaxide. A obra prevista vai
corrigir esta situação.
Outra intervenção projetada vai centrar-se na reformulação profunda no Nó de Oeiras e respetivos
acessos à praça de portagens da A5.
Atualmente só existe uma entrada para a autoestrada no concelho de Oeiras, seja em direção a
Lisboa ou em direção a Cascais. A solução encontrada vai permitir desagravar os fluxos de tráfego
nas vias municipais, evitando-se as longas filas de
espera que já se fazem sentir nas horas de ponta,
especialmente na EN 249-3, sentido Taguspark/A5,
em direção à praça de portagens, sentido Lisboa.
Para tratar destas e de outras intervenções entre
a articulação das vias municipais com as da Rede
Rodoviária Nacional, o MO aguarda que seja
marcada audiência com o Presidente do IMT, cuja
solicitação foi endereçada aquele organismo com
caráter de urgência.. ¬

segurança rodoviária

Semáforos com sistema
inovador em Linda-a-Pastora

I

nduzir a redução da velocidade, promovendo a segurança de quem circula nas vias do
concelho – tanto condutores como peões
– é o principal objetivo de Câmara Municipal de
Oeiras ao instalar, na Avenida Tomás Ribeiro, em
Linda-a-Pastora (nas duas entradas da povoação),
um sistema semafórico com controlo de velocidade por radar de micro-ondas.
Este sistema apresenta um novo princípio de
funcionamento, visando a alteração de comportamento dos condutores: em vez de o sinal ficar
vermelho quando deteta excesso de velocidade,
o sistema encontra-se permanentemente com o
semáforo vermelho para a circulação de veículos
e quando o radar deteta a circulação de veícu-

los com velocidade igual ou inferior a 50 km/h
o semáforo passa a verde sem tempo de espera
(definido para velocidade até aos 50 km/h). Se o
radar detetar o excesso de velocidade a viatura
terá de se imobilizar e só depois o semáforo
passará a verde.
Paralelamente, nos locais destinados à travessia de peões estão disponíveis botoneiras para
permitir a travessia em segurança, abrindo o
semáforo verde para peão e garantindo que os
semáforos de veículo permanecem vermelhos.
O sistema ainda permite estar todo em vermelho
aquando da ativação pelos bombeiros na saída de
viaturas em missão de urgência. ¬

URBANISMO

Avança requalificação
do Parque Urbano
de Miraflores

L

impeza, colocação de pontos de luz e melhoria
das acessibilidades são os principais objetivos
da empreitada de requalificação do Parque
Urbano de Miraflores promovida pela empresa municipal Parques Tejo.
Com uma área de cerca de cinco hectares relvados, o
Parque Urbano de Miraflores é simultaneamente um
exemplo de elevado cuidado paisagístico, uma zona de
lazer e uma boa opção para a prática de exercício físico.
Inserido numa zona residencial e empresarial, este
parque urbano integra uma área de recreio informal
relvada, parque infantil e juvenil, uma ciclovia, com
continuidade para fora do parque, um percurso pedonal
complementado com um circuito de manutenção,
incluindo um ‘life trail’ constituído por dez estações
vocacionadas para a prática de exercícios físicos para
pessoas de todas as idades. É também ali que ficam localizadas as instalações do Minigolfe Clube de Portugal,
com uma pista de minigolfe e outra de petragolfe.
“Esta é uma das entradas do concelho e queremos que a
mesma seja acessível, segura e agradável. É igualmente
uma zona com muita oferta e procura de serviços e os
utentes sairão beneficiados com esta obra de requalificação que visa facilitar o acesso aos serviços e à zona
envolvente”, explica Armindo Azevedo, presidente da
Parques Tejo.
Recorde-se que a Parques Tejo – Parqueamentos de Oeiras, E.M., S.A. foi criada em 1999 tendo como objetivo
principal a construção, instalação e gestão de sistemas
de estacionamento público pago, à superfície ou em estruturas executadas no solo ou no subsolo, no território
do concelho de Oeiras.
Ao longo destes 17 anos de atividade, a Parques Tejo
elaborou projetos e instalou sistemas de ordenamento
das áreas de estacionamento que lhe têm sido confiadas
pela Câmara Municipal de Oeiras. A instalação e gestão
destes sistemas garante maior acesso e facilidade na
utilização do bem escasso que é hoje o estacionamento
nos centros urbanos, contribuindo, ao mesmo tempo,
para um maior ordenamento do parqueamento e do
trânsito automóvel. ¬

URBANISMO

Ordenamento viário avança no Casal da Choca

A

s acessibilidades e a mobilidade são
fatores determinantes para os processos de ordenamento do território.
Quando o tema é a reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), verificam-se,
por norma, problemas decorrentes da falta de
organização das vias de circulação rodoviária.
No caso do bairro do Casal da Choca tem vindo a ser feito, pelo Município, um esforço no
sentido de garantir uma melhor organização
dos sistemas rodoviários e a promoção de melhores condições para a mobilidade pedonal
no espaço público.
Em complemento, e tendo em vista a melhoria
das condições de circulação no interior do
bairro, foi projetada a construção de uma nova
via estruturante.
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Numa primeira fase, a obra contemplou a
Rua de S. José (concluída em junho de 2013).
A segunda fase prevê a ligação da Rua de S.
José com a Rua da Quinta da Estrangeira e
tem início previsto para o mês de maio.
Esta obra foi adjudicada ao consórcio de empresas Scampia-Somove por um valor próximo
dos 350 mil euros (sem IVA) e tem conclusão
prevista para maio de 2018.
A terceira fase dos trabalhos permitirá a
ligação da Rua da Cidade de Coimbra com
a Rotunda Ocidental (Rua Cândida Branca
Flor / Rua Augusta).
Esta solução vai também facilitar a circulação dos transportes públicos que servem
o bairro e a estruturação eficaz de todo o
sistema viário do Casal da Choca. ¬

FAZER

EQUIPAMENTOS

Pavilhões desportivos recuperados

A

Câmara Municipal promoveu recentemente obras de recuperação em
dois pavilhões desportivos: Celorico Moreira, em Algés, e Joaquim de
Barros, em Paço de Arcos.
No caso do Pavilhão Desportivo Municipal Celorico Moreira a empreitada permitiu a substituição da cobertura da bancada em fibrocimento por chapa isolada,
novo revestimento do pavimento com substituição das tampas das caixas de esgoto, reparações da cobertura da nave e dos balneários, pintura geral das paredes
interiores e substituição dos vãos de ventilação para tentar eliminar as fortes
condensações interiores que se verificavam em tempo húmido e que não permi-

tem utilizar o pavilhão. Os trabalhos representaram um investimento ligeiramente superior a 142 mil euros.
Quanto ao Pavilhão Desportivo da Escola Básica 2,3 Dr. Joaquim de Barros,
a obra, no valor de perto de 160 mil euros, contemplou a reformulação do
isolamento da cobertura dos balneários e do ginásio, reparação das paredes
exteriores e pintura, novo lanternim nos balneários com sistema de ventilação
incorporado, reformulação das descargas pluviais, manutenção das áreas de
tijolo de vidro e reparações de elementos exteriores pontuais, como caixilhos,
grelhas e acessos. ¬

URBANISMO

Melhor circulação e mais
estacionamento na Estrada
da Outurela

C

riar melhores condições de circulação viária e pedonal
e mais lugares de estacionamento – um total de 185 –
são os objetivos da obra de reordenamento em curso
na Estrada da Outurela (Carnaxide), no troço compreendido
entre as rotundas do cemitério e da Avenida do Forte.
Esta intervenção inclui a criação de uma rotunda no entroncamento com a Rua Fernão Lopes, a alteração de separadores
centrais, a repavimentação da faixa de rodagem e dos passeios,
a alteração da iluminação pública, a beneficiação da drenagem
pluvial e a execução da sinalização horizontal e vertical.
A empreitada teve início em fevereiro tendo sido consignada à
Constradas – Estradas e Construção Civil, S.A. com um valor de
adjudicação de perto de 350 mil euros (mais IVA). Os trabalhos
têm conclusão prevista para o próximo mês de junho. ¬
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AMBIENTE

DICAS PARA A
SUSTENTABILIDADE
Numa sociedade de consumo em
que cada habitante produz em
média 1,4Kg de resíduos por dia,
será possível garantir o destino
adequado para tanta diversidade
de materiais e manter um ambiente limpo e cuidado, que garanta
aos cidadãos qualidade de vida e
segurança?
Sim, é possível, e nesse sentido há
ideias que é fundamental reter.
‘O melhor lixo é aquele que não
existe’ é o ponto de partida. Compras mais conscientes, reutilização de vestuário, brinquedos e
mobiliário, utilização da água, da
energia e dos materiais de forma
mais sensata são atitudes que
contribuem para a diminuição do
desperdício e da quantidade de
resíduos gerados.
É importante não esquecer também que ‘melhor que limpar é não
sujar’, com a consciência de que
o espaço público é de todos e de
que não há limpeza que resista
se não houver atitudes cívicas de
prevenção e boas práticas que
permitam que os resíduos sejam
diariamente depositados nos
lugares certos.
O Município promove, com estes
objetivos, campanhas que visam
informar e sensibilizar para a importância da colaboração de todos
nesta tarefa. Colocar os resíduos
nos contentores certos, recolher
os dejetos caninos e solicitar
prévia e gratuitamente a recolha
de resíduos volumosos são três
regras fundamentais que ajudarão
a contribuir para que Oeiras seja
um território mais limpo e melhor
para se viver.

TURISMO

Villa Oeiras em destaque na BTL
O vinho de Carcavelos Villa Oeiras e a oferta turística
do concelho foram os temas em destaque na área
do Município de Oeiras na 29.ª edição da Bolsa de
Turismo de Lisboa (BTL), que decorreu de 15 a 19 de
março na FIL – Feira Internacional de Lisboa.
De assinalar que Oeiras partilhou um stand com
todos os 17 municípios da Área Metropolitana de Lis-

boa pertencentes à ERT-L e a Associação de Turismo
de Lisboa (ATL).
Recorde-se que a BTL é a maior feira anual nacional de turismo, dedicada a profissionais do setor e
público em geral. O evento pretende estimular o setor
turístico empresarial e captar mais e maiores mercados turísticos. ¬

SERVIÇOS

NÚMERO
VERDE

800 201 205
Chamada gratuita
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Novas instalações da secção
de higiene urbana de Tercena
O início da obra do Centro de Saúde de Barcarena no edifício designado por Quinta das Lindas motivou a
necessidade de reinstalação da secção de higiene urbana de Tercena.
Esse serviço foi, assim, deslocalizado para novas instalações: um espaço dotado de instalações sanitárias e
balneários equipados, uma copa, um gabinete e áreas de armazenamento.
Optou-se, nesta obra, por uma paleta de cores que assegura o destaque deste elemento recente na paisagem
como algo intencionalmente transgressor e contemporâneo. ¬

INICIATIVAS

Primavera saudada
com plantação de árvores

N

o âmbito do Plano Municipal de Arborização, da
Água e da Vegetação e
comemorando o início da
primavera e o Dia Mundial
da Floresta, a Câmara Municipal de Oeiras
promoveu um conjunto de plantações de
diversas espécies arbóreas e arbustivas.
Este tipo de iniciativa visa envolver a comunidade – moradores, escolas, instituições e
empresas locais – no processo de construção
sustentável de espaços verdes.
Durante o mês de março foram, assim, plantadas 90 novas árvores e arbustos em diversos espaços verdes municipais: Centro Cívico
de Carnaxide, espaços verdes da Bataria da
Lage em Oeiras e traseiras da Rua Amândio
César na Outurela.
Como é habitual, estas atividades contaram

com a colaboração de uma equipa experiente
e dedicada de jardineiros e técnicos ao serviço da Câmara Municipal, disponíveis para
transmitir aos participantes conhecimentos
sobre as espécies escolhidas para plantar –
adaptadas ao clima e às condições do local –
bem como acerca da sua importância para os
ecossistemas urbanos.
No final todos os envolvidos receberam certificados de participação nas plantações, uma
forma de perpetuar a recordação deste dia.
Paralelamente foram oferecidas mais de 100
romãzeiras (uma espécie autóctone) a 72
entidades, nomeadamente escolas, centros
de tempos livres e outras instituições de
ensino, destinadas a serem plantadas pelos
alunos, professores e comunidade educativa
durante a semana em que se assinalou o Dia
da Floresta.

Oeiras celebra Dia do Fascínio das Plantas
O Dia Internacional do Fascínio das Plantas, que se assinala a 18 de maio, é uma iniciativa
lançada pela European Plant Science Organization e promovida em Portugal pela Sociedade
Portuguesa de Fisiologia Vegetal e o Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade Nova de Lisboa (sediado em Oeiras).
Tem como objetivo despertar o maior número de pessoas em todo o mundo para o verdadeiro
fascínio das plantas, sensibilizando para a importância do seu estudo para melhorar a agricultura e a produção sustentável de alimentos, a horticultura, a silvicultura e a produção de bens
não alimentares (papel, madeira, químicos, fármacos e energia), sem esquecer a importância
das plantas para a conservação do ambiente.
A Câmara Municipal de Oeiras associa-se a esta iniciativa promovendo o Dia Aberto nos Viveiros Municipais da Fábrica da Pólvora a realizar no próximo dia 20 de maio (a partir das 10h.),
com uma visita guiada e realização de propagação de plantas.

Mais informações
Número Verde: 800 201 205
Informações e programação de outras iniciativas a nível nacional
em www.plantday.org/portugal.htm e www.facebook.com/aquihaplanta

Plante uma árvore
no seu jardim
Cada árvore plantada é um pequeno contributo para a melhoria da qualidade do ar, a redução da temperatura em
meio urbano em picos de calor, o sequestro de carbono, a
regulação da humidade, a conservação do solo, a redução
de ruído e a promoção da biodiversidade.
Ao mesmo tempo, cada árvore à nossa volta tem o poder
de reduzir os níveis de stresse no organismo. Se essa árvore for plantada e cuidada por si, os benefícios são ainda
maiores. As atividades de jardinagem são uma excelente
forma de se conectar com a natureza, estimular a criatividade, aumentar o bem-estar geral, fazer exercício e aliviar
as tensões.
Se possui um pequeno jardim ou quintal com condições
para plantar uma nova árvore pode solicitá-la (uma árvore
por moradia) através do endereço de correio eletrónico
geral@cm-oeiras.pt, aguardar o contacto e depois levantá-la nos Viveiros Municipais da Fábrica da Pólvora de
Barcarena, onde lhe será entregue. ¬

ESPAÇOS VERDES

Avança requalificação dos jardins municipais
Nos jardins municipais de Algés e de Paço de Arcos
avançam os trabalhos inseridos no plano municipal
de requalificação de zonas verdes.
Em Algés a intervenção centra-se agora na abertura
e fecho de valas para instalação de sistema de rega
automático e alteração de localização de armários
técnicos, na abertura de caixas para instalação de

zonas verdes em áreas anteriormente pavimentadas
e remoção de resíduos, na plantação de árvores,
arbustos e herbáceas.
No Jardim Municipal de Paço de Arcos decorre a
remoção de vegetação existente para abertura de
valas para instalação de sistema de rega automático,
a abertura e fecho de valas para instalação de sis-

tema de rega automático, a remoção de árvores em
mau estado e plantação de novas árvores.
Recorde-se que são cinco os jardins municipais
abrangidos por este plano – Algés, Barcarena,
Oeiras, Caxias e Paço de Arcos – que representa um
investimento global de cerca de 900 mil euros. ¬
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Plataforma OeirasEu.pt promove
a participação e a gestão eficiente
O Município lançou, em março, em parceria com a NOS e a Universidade Nova
de Lisboa, a plataforma online OeirasEu.pt. Tornar a gestão do concelho mais
próxima do cidadão, ao disponibilizar a webapp ‘O Meu Bairro’ e facilitar, através
do telemóvel, o acesso a serviços que já são disponibilizados na web, são os
principais objetivos desta plataforma.

R

ecorde-se que a webapp ‘O
Meu Bairro’, agora disponível
em OeirasEu.pt, permite que
qualquer pessoa que, a qualquer momento, identifique um problema
num determinado local do concelho
possa comunicá-lo a uma equipa que
faz chegar essa informação aos serviços
competentes da Autarquia.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Oeiras, esta plataforma
– e particularmente a webapp ‘O Meu

Bairro’ – deve funcionar como “um
canal de participação e cidadania para
tornar Oeiras um lugar cada vez melhor
para se viver”. Salienta Paulo Vistas
que “esta é também uma forma de
reforçar o sentimento de pertença dos
cidadãos a Oeiras e, simultaneamente,
uma forma inteligente e eficiente de
gerir a cidade”.
De cada vez que uma ocorrência é
detetada é possível acompanhar a
sua regularização em três estados

diferentes: o verde significa que
está resolvida, o laranja indica
que está em análise e o vermelho
mostra que o problema ainda não
foi encaminhado. O objetivo é que a
passagem de vermelho a verde seja
cada vez mais célere, facto para o
qual contribui a nova plataforma
que permite a sinalização de cada
ocorrência ao serviço competente
pela sua resolução.
“Oeiras está nas melhores
condições para se tornar um
exemplo de cidade inteligente
em Portugal”, referiu, a este
propósito, Manuel Ramalho Eanes,
administrador executivo da NOS,
parceira deste projeto.
A plataforma apresenta outras
funcionalidades, como a compra
de senhas de refeições escolares,
o pagamento do estacionamento, o
espaço cidadão, a Oeiras Beachcam
e informação sobre os locais onde
existe wifi gratuito.
“Este é um passo estruturante da
transformação digital da cidade.
Aliás, a informação que esta
plataforma agrega é um laboratório
vivo do que serão as novas cidades
analíticas”, considera Miguel de

Castro Neto, da Nova Information
Management School.
No futuro, através de OeirasEu.
pt os cidadãos poderão aceder à
agenda das sessões públicas de
Câmara, aos serviços camarários,
solicitar agendamentos do ‘Oeiras
Está Lá’ ou da recolha de monos,
entre outros. ¬

DEFESA

Escola de comunicações
da NATO vai nascer em Oeiras

A

s obras de construção da nova escola de
comunicações e sistemas de informação da
NATO, em Oeiras, já começaram, devendo
estar concluídas no fim de 2018, segundo anunciou
recentemente o Ministério da Defesa.
O contrato de adjudicação da obra foi assinado entre o Estado português e a empresa Mota Engil S.A,
que ganhou o concurso lançado em 2016, e prevê a
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construção de um edifício de 13 mil metros quadrados. A escola NATO de Comunicações e Sistemas de
Informação deverá começar a funcionar em 2019,
com cerca de 400 cursos/ano nas áreas de sistemas
de informação, ciberdefesa e segurança.
A obra, orçada em 19,5 milhões de euros pagos pela
Aliança Atlântica, vai ficar nas antigas instalações
do Comando Aliado Conjunto, no Reduto Gomes

Freire, em Oeiras, onde estava sediado o antigo
`Allied Joint Command´, desativado no âmbito da
reorganização das estruturas da NATO em 2011.
O ministério da Defesa destacou, a este propósito, o
“impacto relevante” que a escola terá na “economia
nacional e regional”, frisando que a nova estrutura
receberá formandos de todos os países membros da
NATO, com uma perspetiva de 5.500 por ano. ¬

SOLIDARIEDADE

Centro Nuno Belmar
da Costa celebra
35 anos
O Centro Nuno Belmar da Costa, equipamento social da Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa,
sediado em Oeiras, festeja 35 anos de existência
com diversas iniciativas que visam dar a conhecer
a realidade da pessoa com deficiência no seu todo,
que decorrerão até ao dia 30 de junho.
Do programa de atividades destaque para a Gala
Solidária, um espetáculo musical que contou com
André Sardet, Ricardo Carriço, Hélder Moutinho
e Fernando Pereira, realizado no dia 18 de abril
no Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras.
Este evento contou ainda com a participação da
Oeiras Dance Academy do grupo Ritm’arte e da
Musicentro. A apresentação esteve a cargo de
Alexandra Figueiredo.
Recorde-se que o Centro Nuno Belmar da Costa
foi pioneiro no apoio residencial às pessoas com
paralisia cerebral em Portugal. Criado em 1982,
inovou através de um modelo de serviços apostado
no bem-estar dos clientes e com base numa forte
ligação à comunidade envolvente. As celebrações
do 35º aniversário da instituição são apoiadas pela
Câmara Municipal de Oeiras. ¬

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Encontro
Luso-Espanhol
em Oeiras
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras,
Paulo Vistas, participou na sessão de abertura do
II Encontro Luso-Espanhol de Responsabilidade
Social Corporativa de Empresas (RSC) realizado
no passado dia 30 de março no Centro de Congressos do Taguspark.
Este evento, organizado pelo segundo ano consecutivo pela Atlântica School of Industry and
Bussiness em parceria com o Observatório de RSE
Português e o Observatório Espanhol de SER,
contou com a participação de empresas portuguesas e espanholas, como a CISCO, a Mapfre, a Leroy
Merlin (Espanha) e a Astellas, entre outras. Também se fizeram representar o Grace e o Programa
Oeiras Solidária. ¬

Curtas

SENSIBILIZAÇÃO

Oeiras iluminou-se de azul
para assinalar o Dia da
Consciencialização do Autismo

R

espondendo ao apelo da Federação
Portuguesa de Autismo, o Município
de Oeiras iluminou de azul sete locais
do concelho na noite de 2 de abril, o
Dia Mundial da Consciencialização do Autismo,
no sentido de consciencializar a comunidade para
esta problemática.
Os locais iluminados foram a rotunda Sérgio Vieira
de Melo, rotunda da Quinta da Fonte, rotunda
junto às finanças de Paço de Arcos, jardim de
Queijas, rotunda das Cicas, rotunda da Carris de
Linda-a-Velha e Palácio Ribamar.
Recorde-se que em 18 de dezembro de 2007 a
Assembleia Geral das Nações Unidas designou o
dia 2 de abril como Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, para ser considerado todos os
anos a começar em 2008.

Para celebrar esta data histórica Portugal juntou-se ao Autism-Europe e ao Autism Speaks, a maior
organização dos Estados Unidos a colaborar na
investigação científica no domínio do autismo e
na defesa dos direitos e dos interesses das pessoas
com autismo e participa na sua campanha internacional Acendam a Luz Azul (Light It Up Blue).
A consciencialização para esta problemática tem
como objetivo último refletir multidimensionalmente sobre os direitos humanos, igualdade de
oportunidades e qualidade de vida das pessoas com
Perturbações do Espectro do Autismo (PEA), dado
que esta problemática tem cada vez maior incidência, afetando a nível mundial cerca 67 milhões de
pessoas, num rácio de 1 em cada 100 crianças. ¬

INICIATIVAS

INICIATIVAS

Semana da Cáritas
em Carnaxide

Dia da Responsabilidade
Social no Taguspark

Subordinada ao tema ‘Família Construtora de Paz’,
decorreu entre os dias 12 e 19 de março a Semana
Nacional da Cáritas. A Paróquia de Carnaxide
foi convidada pela Cáritas Diocesana de Lisboa
a associar-se a esta iniciativa e desenvolver,
em parceria, um programa envolvendo toda a
comunidade. Um dos momentos chave do programa
foi a realização de uma caminhada, dinamizada
pelos jovens e escuteiros da Paróquia.

O campus do Taguspark do Instituto Superior Técnico voltou,
este ano, a dinamizar o Dia da Responsabilidade Social, desta
vez dedicado a uma reflexão sobre as necessidades educativas
especiais no ensino superior.
A iniciativa decorreu no dia 6 de março no átrio central do
campus e contou com a presença de alunos e docentes do
Instituto Superior Técnico, bem como docentes de outras
universidades que, em conjunto, refletiram sobre a inclusão
através de testemunhos, debates e workshops.¬
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Oeiras associa-se ao combate à
violência e aos maus-tratos na infância

A

Câmara Municipal de Oeiras,
em parceria com a Comissão
de Proteção de Crianças e
Jovens (CPCJ) de Oeiras, promoveu,
no passado dia 3 de abril, a apresentação da segunda edição da campanha
‘Apenas o Coração Pode Bater’.
Nessa ocasião o presidente da Câmara,

Paulo Vistas, realizou o percurso de
comboio entre as estações de Oeiras e
Algés, acompanhado por crianças, que
distribuíram folhetos aos passageiros
com o objetivo de alertar a comunidade para a problemática dos maus-tratos na infância.
A viagem culminou com a inauguração

– na Praça D. Manuel I, em Algés – de
um mural alusivo ao tema, criado pelo
artista Nark.
A campanha ‘Apenas o Coração Pode
Bater’ insere-se no Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e
Juventude, assinalado em todo o País
e que pretende promover, também, a

parentalidade positiva, sem recurso à
violência, verbal ou física.
Em Oeiras, a formação de um laço
humano azul, no dia 27 de abril, no
Estádio Municipal de Oeiras, marcou o
encerramento da campanha. ¬

SENSIBILIZAÇÃO

Há um número que salva vidas: 112
Maio, Mês do Coração é assinalado em todo o País com diversas
atividades dedicadas à saúde cardiovascular. Este é também um bom
momento para recordar que as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte em Portugal e para lembrar o que fazer em caso de
enfarte agudo do miocárdio.
Um aperto no peito com dor que pode irradiar para o braço esquerdo e
que não diminui ao mudar de postura podem ser sintomas de um enfarte.
O que fazer? Ligar de imediato o 112. Os pacientes transportados pelo
INEM iniciam mais cedo o diagnóstico e o tratamento dado que são
encaminhados para a unidade hospitalar especializada no tratamento
de enfartes, no caso de Oeiras, o Hospital de Santa Cruz.

Através da Via Verde Coronária existe comunicação direta com os cardiologistas do hospital, integrados numa equipa que presta os cuidados
necessários logo à chegada. O tempo entre a entrada do paciente no
hospital e o tratamento efetuado deve ser, no máximo, de 90 minutos e
chamar o INEM, através do 112, constitui garantia de que esse período
de tempo é respeitado.
Não esqueça: ligue sempre 112. Este número salva vidas. Passe a palavra a quem não sabe e salve uma vida também. ¬

SAÚDE

Prevenção das doenças renais
A promoção da qualidade de vida dos habitantes do
concelho surge como uma das linhas orientadoras
da ação da Câmara Municipal de Oeiras que, nesse
sentido, tem vindo a desenvolver uma série de
atividades que visam sensibilizar para a importância
da adoção de estilos de vida promotores de saúde.
Foi neste contexto que se enquadrou a comemoração
do Dia Mundial do Rim, através de uma iniciativa
promovida em articulação com o Serviço de
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Nefrologia do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental
no passado dia 9 de março na Universidade Sénior de
Oeiras.
Este ano o tema escolhido para assinalar a data
foi ‘Obesidade e Doença Renal’, tendo sido uma
oportunidade para a divulgação de informações
sobre doenças renais e, sobretudo, a sua prevenção.
Estiveram presentes cerca de 50 alunos, registandose grande interesse e participação. ¬

PENSAR

EFEMÉRIDES

Presidente da República
nos 125 anos do ISN
O
presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
marcou presença na cerimónia de comemoração dos
125 anos do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN)
realizada em Caxias. Na celebração participaram também o
presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Paulo Vistas, e o
secretário de Estado da Defesa, Marcos Perestrello.
Neste contexto aquele governante lembrou que Portugal tem
“mais 100 quilómetros de praias vigiadas, com perto de 900 comunidades balneares e 315 quilómetros de praias não vigiadas,
estimando-se em mais de 70 milhões as pessoas que as frequentam todos os anos”.

“O ISN assegura, com os concessionários das praias e as associações de nadadores salvadores, o sistema de assistência a
banhistas nas praias vigiadas”, reforçou o secretário de Estado,
recordando que aquela instituição é responsável pela formação,
certificação e contratação os nadadores salvadores, “disponibilizados os equipamentos necessários e garantido que as nossas
praias estão entre as mais seguras do mundo”.
De assinalar que neste dia o presidente da República já tinha
visitado, em Carnaxide, a Autoridade Nacional de Proteção
Civil, onde decorreu a apresentação pública da Diretiva Operacional Nacional n.º 6 – Operação Fátima 2017. ¬

EMPREENDEDORISMO

Programa apoia
empreendedorismo jovem
Apoiar o empreendedorismo cooperativo e jovens no desenvolvimento
de uma ideia de negócio são os
principais objetivos do programa
COOPJOVEM, gerido pela CASES
– Cooperativa António Sérgio para
a Economia Social e recentemente
apresentado em Oeiras.
Visando facilitar a criação do próprio emprego aliando, a este propósito, o desenvolvimento de uma
cultura solidária e de cooperação, a

medida COOPJOVEM constitui-se
como uma das medidas do Plano
Nacional de Implementação de
uma Garantia para a Juventude.
Destina-se a jovens detentores de
uma ideia de negócio (qualquer
ideia, em qualquer área), com potencial de crescimento, sustentável
e que possa ser concretizada através da criação de uma cooperativa
(entre três e nove cooperadores),
ou através da criação de uma nova

secção em cooperativas agrícolas já
existentes (com o máximo de dez
trabalhadores).
São requisitos para participar ter
entre 18 e 29 anos, não trabalhar,
não estudar e não se encontrar
em formação, residir em Portugal
Continental e possuir habilitações
literárias mínimas ao nível 9.º ano
de escolaridade ou formação equivalente. ¬
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BIBLIOTECAS

Projeto fomenta o gosto
pela leitura nas crianças

A

limentar o gosto por ouvir
e contar histórias formando crianças leitoras são os
principais objetivos do projeto Histórias de Ida e Volta que se desenvolve desde
de 2004 na Biblioteca Municipal de Oeiras.
Promovido em parceria com as famílias e com
as instituições educativas, o projeto pretende cimentar relações de colaboração entre a biblioteca, a escola e a comunidade através das sessões
de contos, cantos de colo e serões de contos.
As atividades são planeadas fomentando a autonomia, coresponsabilização, cooperação, a imaginação e o sentido crítico, de modo a incentivar o
gosto pela leitura, melhorar as competências de
leitura e escrita, celebrar e desenvolver o prazer
da comunicação oral e escrita.
Desta forma, o projeto faz uso do conto e do
canto como linguagens universais, estabelecendo pontes e vínculos entre pessoas e culturas de
uma forma transversal e proporcionando condições de acesso a livros de diversos géneros.
Fruto de uma parceria firmada entre a Biblioteca Municipal de Oeiras e o Agrupamento

Aquilino Ribeiro, desde o ano letivo de 2014/15
já se realizaram mais de 300 sessões de Histórias de Ida e Volta nas bibliotecas escolares das
EB1 de Porto Salvo, Pedro Álvares Cabral e Beça
Múrias.
Neste período entraram em funcionamento 16
bibliotecas de turma que pretendem tornar
mais acessíveis os livros e motivar as crianças,
na família e na escola, a descobri-los e a gostar
de os ler.
Para celebrar e desenvolver o prazer da comunicação, foram criados os passaportes e os diários
de turmas para registar livremente as opiniões,
comentários e críticas sobre as leituras. Estes
circulam por todas as crianças e respetivas
famílias, criando um instrumento de registo e
partilha em torno da leitura e da escrita.
Realizaram-se mais de 50 visitas guiadas à biblioteca e em cada período foram criados espaços de encontro e partilha entre os profissionais
das escolas e a biblioteca, famílias e alunos. No
final de cada ano letivo decorre uma exposição
dos trabalhos realizados pelos alunos no âmbito
deste projeto. ¬

BIBLIOTECAS

Dia Mundial do
Livro em Oeiras
Para assinalar o Dia Mundial do Livro
(23 de abril), as Bibliotecas Municipais de
Oeiras apresentaram uma programação que
visou celebrar o livro e os leitores.
Neste âmbito, realizou-se no dia 21 de
abril uma sessão do ciclo Livros Proibidos.
‘Trópico de Câncer’, de Henry Miller, obra
publicada em 1934 e que abalou a literatura
da época, foi o livro analisado pela escritora Rita Ferro num encontro moderado por
Ricardo Costa.
Do programa comemorativo fez também
parte o lançamento do livro Coleção Olhar
Português – Vol. XIX: Todos a seu tempo, a
iniciativa Sábados com Contos, uma mostra
bibliográfica intitulada ‘Livros que abril
libertou’, oferta de livros e a atribuição do
prémio de melhor leitor das bibliotecas
municipais nas categorias infantil, juvenil e
adulto. ¬

INICIATIVAS

INICIATIVAS

Pijama às Letras

Sábados animados
nas bibliotecas

O
N

o âmbito da comemoração do Dia Internacional do Livro Infantil decorreu na
Biblioteca Municipal de Algés no dia 31
de março mais uma edição do Pijama às Letras,
onde as crianças e os seus familiares passaram
uma noite inesquecível entre livros, histórias e
muitas surpresas.
A noite começou com pequenos e graúdos a dançar ao som do funaná e outras danças tradicionais do mundo, numa atividade dinamizada pela
Associação Pé de Chumbo.
No espaço infantil, já de pijama, saco de cama
e almofada as famílias receberam a surpresa da
noite: Diogo de Calle acompanhado pelo contrabaixo de Joana encantou com a história ‘O dia
em que o senhor Bonifácio ficou em casa doente’

16 - OEIRAS ATUAL -

e poemas de Almada Negreiros, um momento
único em que todos partilharam a magia das
histórias e o encanto da música.
Foi no embalo das palavras que todos foram para
as suas ‘camas’, com os olhos brilhantes e sorrisos rasgados de felicidade, prontos para sonhar
com mais um Pijama às Letras. ¬

Pijama às Letras
Público-alvo: público familiar, crianças dos 5
aos 12 anos acompanhadas de até 2 adultos
Inscrição obrigatória através do número 210 977
433 ou do endereço de correio eletrónico infantil.
bmc@cm-oeiras.pt.

s Sábados Animados são
atividades dinamizadas por
mediadores de leitura profissionais que se realizam nos espaços infantis
e juvenis das bibliotecas municipais de
Oeiras, aos sábados, dia de maior afluência por parte das famílias.
Estas sessões incluem atividades tão
diversas como teatro, leituras encenadas,
marionetas, ateliers de expressão plástica
e artística e horas do conto e têm como
objetivo promover a leitura, os espaços e
serviços das bibliotecas e fomentar uma
relação de proximidade com as famílias,
procurando contribuir para a formação
de crianças leitoras.
Para além de funcionarem como atividades de participação familiar por vezes
servem também como modelo de atividades que os adultos podem desenvolver
em casa com as crianças. ¬

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

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

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

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

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

Isaltino Oeiras Mais à Frente, sete do Partido
Socialista, sete do Partido Social Democrata,
quatro da Coligação Democrática Unitária,
um do Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do
Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar a afetação ao Domínio Público Municipal
de mil e sessenta e sete metros quadrados de
terreno no Bairro do Carrascal, em Leceia,
conforme proposto pelo Órgão Executivo do
Município, traduzido naquela deliberação.
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DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2015
MINUTA DE PARTE DA ATA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de março de dois mil e qu
unanimidade, com trinta e
sendo treze do Grupo Políti
Oeiras Mais à Frente, oito
ta, sete do Partido Social D
Coligação Democrática Un
de Esquerda, um do Centro
-Partido Popular e um do P
e pela Natureza, aprovar a
às juntas de freguesia da U
de Algés, Linda-a-Velha e
fundo, da União das Fregue
de Queijas, da União das Fr
São Julião da Barra, Paço d
Junta de Freguesia de Port
global de duzentos e trinta
a comparticipação nas des
dos estabelecimentos de in
seguinte forma: ------------------de Freguesia - Valor primei
e quinze - Valor mensal a tra
------------- União das Freguesi
-Velha e Cruz Quebrada/Daf
mil euros – catorze mil e qu
------------- União das Fregue
Queijas – sessenta e seis mi
ros;		
------------- União das Fregues
Julião da Barra, Paço de A
e sete mil euros – quatro m
ros;
-------------- Junta de Freguesia
quenta e um mil euros – o
euros.
-------------- Total – duzentos e
ros – trinta e oito mil e qu
-------------- O pagamento dest
ser efetuado mensalmente
pelo Órgão Executivo do
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ELIBERAÇÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OEIRAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 14 DE DEZEMBRO DE 2016
ATA NÚMERO VINTE E QUATRO/DOIS MIL E
DEZASSEIS
RESUMO
Atribuição de voto de pesar pelo falecimento de Maria de Fátima Baptista Pinheiro Nogueira:
Deliberado exarar em ata um voto de pesar
pelo falecimento de Maria de Fátima Baptista Pinheiro Nogueira.
Proposta n.º 332/16 - DGPH - Regulamento
da Habitação em Regime de Arrendamento
Apoiado do Município de Oeiras:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 889/16 - GP - Orientações estratégicas para o triénio 2017/2020 - Parques
Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E.M., S.A.:
Deliberado aprovar e dirigir à “Parques Tejo
- Parqueamentos de Oeiras, E.M., Sociedade
Anónima, as Orientações Estratégicas para o
triénio dois mil e dezassete/dois mil e vinte.
Proposta n.º 890/16 - GP - Relatório e Contas
do Exercício de 2015, da ARTEMREDE - Teatros Associados:
A Câmara tomou conhecimento do Relatório
e Contas do Exercício de dois mil e quinze, da
“Artemrede -Teatros Associados”, bem como,
o seu envio à Assembleia Municipal igualmente para conhecimento.
Proposta n.º 891/16 - GP - Relatório de Controlo de Gestão de janeiro a setembro de 2016
e parecer do Fiscal Único, da Tratolixo - Tratamento de Resíduos Sólidos, E.I.M:
A Câmara tomou conhecimento do Relatório
de Controlo de Gestão referente ao período
de janeiro a setembro de dois mil e dezasseis,
apresentado pela “Tratolixo - Tratamento de
Resíduos Sólidos, E.I.M.”, contendo parecer
do Fiscal Único, sendo o mesmo submetido
à Assembleia Municipal igualmente para conhecimento.
Proposta n.º 892/16 - DPE - Descabimentação parcial de verba atribuída, referente ao
protocolo 230/16 “reparação e substituição da
cobertura”, da Igreja de N.ª Sr.ª da Piedade,
em Leceia:
Deliberado que seja descabimentada no compromisso referente a esta ação, a verba sobrante de dois mil euros.
Proposta n.º 893/16 - GC - Preço de venda
ao público do livro “o Vinho de Carcavelos”
(versão inglesa e nova edição da versão portuguesa):
Deliberado aprovar o preço unitário para venda ao público dos referidos livros, no valor de
doze euros, já com IVA incluído, uma vez que
se retiraram artigos que se encontram esgotados e incluíram-se outros.
Proposta n.º 894/16 - SIMAS - Procedimento por concurso público para a empreitada
destinada à remodelação/ampliação de redes
domésticas em vários locais do Município de
Oeiras - Aprovação da minuta do contrato e
alteração da nomeação do Coordenador de
Segurança em Obra e do Diretor de Fiscalização em Obra:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de vinte e um
de novembro de dois mil e dezasseis, na qual
aprovou a minuta do contrato para a empreitada destinada à remodelação/ampliação de

redes domésticas em vários locais do Município de Oeiras e ainda a alteração das nomeações do Coordenador de Segurança em obra e
Diretor de Fiscalização em Obra.
Proposta n.º 895/16 - SIMAS - Procedimento
por concurso público, para fornecimento de
estação robótica total com “laser scanning”
e unidade móvel GNSS, mediante retoma de
equipamento semelhante:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de vinte e um
de novembro de dois mil e dezasseis, na qual
autorizou o abate/alienação e consequente
retoma, pelo adjudicatário, dos bens móveis compostos por um equipamento recetor
GNSS, marca Leica ATX mil duzentos e trinta
mais GNSS e estação robótica total, marca
Leica TCRP mil duzentos e cinco mais R mil,
atualmente existentes nos SIMAS.
Proposta n.º 896/16 - SIMAS - Empreitada
destinada à remodelação de redes de águas
residuais no Concelho da Amadora para os
anos de 2017 e 2018 - Abertura de procedimento pré-contratual por concurso público:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de vinte e um
de novembro de dois mil e dezasseis, na qual
autorizou a despesa e aprovou a abertura de
procedimento por concurso público para a
empreitada destinada à remodelação de redes de águas residuais no Concelho da Amadora para os anos de dois mil e dezassete e
dois mil e dezoito.
Proposta n.º 897/16 - SIMAS - Gestão de redes
pluviais - Informação n.º 732-DAAJ/2016:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de vinte e oito
de setembro de dois mil e dezasseis, na qual
aprovou e definiu o modelo de gestão das redes pluviais.
Proposta n.º 898/16 - SIMAS - Publicitação
do início do procedimento regulamentar para
efeito de participação procedimental - Projeto de Regulamento de Abastecimento de
Água e Saneamento dos SIMAS:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados
de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora,
da reunião datada de vinte e um de novembro, na qual aprovou a elaboração do Projeto
de Regulamento de Abastecimento de Água e
Recolha de Águas Residuais dos SIMAS.

Deliberado aprovar que a Câmara Municipal
de Oeiras, na qualidade de proprietária da
habitação em regime de arrendamento apoiado sita na Avenida dos Cavaleiros, número
vinte e quatro, rés-do-chão D, Outurela, Portela de Carnaxide, declare resolvido o contrato
de arrendamento vigente com Luiz Mendes
Tavares e Tomázia Lopes.

de alteração do alvará de loteamento dez,
de dois mil, para a disponibilização de uma
área para edificação em subsolo de um parque de estacionamento automóvel na área
correspondente à praça central da operação
de loteamento designada por Fórum Oeiras,
assim como, a sua submissão à Assembleia
Municipal.

Proposta n.º 901/16 - DGPH - Decisão final
do procedimento administrativo de despejo
da arrendatária Helida Magda Vaz Barbosa,
relativo ao fogo sito na Rua Prof. Delfim dos
Santos, n.º 2, 2.º Esqº, B.º Encosta da Portela,
em Carnaxide:
Deliberado aprovar que a Câmara Municipal
de Oeiras, na qualidade de proprietária da
habitação em regime de arrendamento apoiado sita na Rua Professor Delfim dos Santos,
número dois, segundo esquerdo, Encosta da
Portela, em Carnaxide, declare resolvido o
contrato de arrendamento vigente com Helida Magda Vaz Barbosa.

Proposta n.º 907/16 - DP- Pedido de alteração
ao alvará de loteamento n.º 1/14, Oeiras, solicitado por Fita Métrica, Investimentos Imobiliários, Lda., sito na Av. Duarte Pacheco e Rua
de Santo Amaro, em Oeiras.
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.

Proposta n.º 902/16 - DHRU - Alteração de
trabalhos e adenda ao contrato, da empreitada para construção de edifício para instalação do Centro de Saúde de Carnaxide - Extensão de Algés - Obra n.º 03/DPE/11:
Deliberado aprovar as alterações de trabalhos e adenda ao contrato da empreitada
para a construção de edifício para instalação
do Centro de Saúde de Carnaxide, extensão
de Algés.
Proposta n.º 903/16 - DGDO - Atualização da
tabela de taxas e outras receitas para 2017
por aplicação do IPC - Índice de Preços ao
Consumidor:
Deliberado aprovar a atualização de preços
com o fator de um vírgula zero duzentos e
quarenta e cinco dos valores da Tabela de Taxas e Outras Receitas a cobrar no ano de dois
mil e dezassete, por aplicação do IPC - Índice
de Preços ao Consumidor.
Proposta n.º 904/16 - DGDO - Tarifário aplicável à atividade de Gestão dos Resíduos Urbanos para 2017:
Deliberado aprovar, por aplicação da legislação em vigor, a manutenção do tarifário em
vigor (Faturação SIMAS), publicitado no Edital número trezentos e quarenta e cinco, de
dois mil e quinze, de dezoito de dezembro e
do respetivo enquadramento, em dois mil e
dezassete, e a alteração do Tarifário aplicável
aos Serviços Auxiliares, o qual respeita o preceituado nessa matéria no Regulamento de
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, de
Limpeza e Higiene Urbana, conforme Formação de Tarifário submetida à ERSAR e objeto
de Parecer, nos termos e em conformidade
com a comunicação desta entidade.

Proposta n.º 899/16 - GP - Emissão de parecer
favorável à criação, por decreto-lei, do Sistema
Multimunicipal de Saneamento de Águas Residuais da Grande Lisboa e Oeste, bem como
à constituição da Sociedade Concessionária
da respetiva exploração e gestão e celebração
com esta de um contrato de recolha:
Deliberado emitir parecer favorável à criação
do Sistema Multimunicipal de Saneamento de
Águas Residuais da Grande Lisboa e Oeste,
bem como a constituição da Sociedade Águas
do Tejo Atlântico, Sociedade Anónima, como
concessionária da exploração e gestão do referido sistema, bem como, aprovar o Acordo Parassocial a celebrar entre todos os acionistas
da Águas do Tejo Atlântico, Sociedade Anónima, que visa regular algumas matérias relativas à sociedade e ainda a submissão da presente proposta de deliberação a subsequente
aprovação da Assembleia Municipal.

Proposta n.º 905/16 - DP - Pedido de alteração à licença do alvará de loteamento 5/98, solicitada por Pedro Miguel Fernandes Caetano
e Joana Carla Henriques Santana, titulares
do lote 21 e Teixeira Duarte - Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A.,
titulares do lote 22 do alvará de loteamento
11/2007:
Deliberado aprovar a operação urbanística
de alteração do alvará de loteamento número
cinco, de noventa e oito, solicitada por Pedro
Miguel Fernandes Caetano e Joana Carla
Henriques Santana, na qualidade de titulares
do lote vinte e um e Teixeira Duarte - Gestão
de Participações e Investimentos Imobiliários, Sociedade Anónima, titular do lote vinte
e dois, do alvará de loteamento número onze,
de dois mil e sete, situados na Rua Eiralvas,
no Alto do Lagoal, Caxias.

Proposta n.º 900/16 - DGPH - Decisão final do
procedimento administrativo de despejo dos
arrendatários Luiz Mendes Tavares e Tomázia
Lopes, relativo ao fogo sito na Av. dos Cavaleiros, n.º 24, R/C D, B.º da Outurela/Portela
de Carnaxide:

Proposta n.º 906/16 - DP - Pedido de alteração à licença do alvará de loteamento
10/2000, para a edificação em subsolo de um
parque de estacionamento automóvel situado
no Fórum Oeiras:
Deliberado aprovar a operação urbanística
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Proposta n.º 908/16 - DRH - Concessão de
subsídio educacional ao CCD para o ano 2016:
Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio ao Centro de Cultura e Desporto no valor
de cento e oitenta e dois mil oitocentos e sessenta e três euros e setenta e dois cêntimos,
para o ano de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 909/16 - DASU - Protocolo de colaboração para comparticipação de um Nadador Salvador para a praia de Caxias:
Deliberado aprovar a minuta de protocolo,
que prevê a concessão de uma comparticipação à APL, no valor de cinco mil duzentos e
sessenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos.
Proposta n.º 910/16 - DGP - Desanexação de
uma parcela de terreno, sita na Rua Manuela
Couto Viana, em Cacilhas, Oeiras:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 911/16 - DGF - 13.ª alteração às
Grandes Opções do Plano e 13.ª alteração ao
Orçamento:
Deliberado aprovar a décima terceira alteração às Grandes Opções do Plano e décima
terceira alteração Orçamental da Despesa, no
valor de duzentos e sessenta mil quinhentos e
oitenta e um euros e setenta cêntimos.
Proposta n.º 912/16 - DRH - Concessão de subsídio social ao CCD para o ano 2016:
Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, no valor de setecentos e quarenta e sete euros e
trinta e seis cêntimos, referente aos meses de
setembro a dezembro de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 955/16 - DGPH - Atribuição de 1
fração T1 no prédio sito na Rua Cândido dos
Reis, n.º 176 G, Oeiras, no âmbito do “Programa
de Habitação Jovem nos Centros Históricos”:
Deliberado aprovar a atribuição em regime
de arrendamento da fração T Um, sita na Rua
Cândido dos Reis, número cento e setenta e
seis G, em Oeiras, a Catarina Rodrigues Neto,
mediante a fixação da renda mensal no valor
de quatrocentos e vinte e sete euros e setenta
e seis cêntimos.
Proposta n.º 956/16 - DPMPC - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação Humanitária dos Bombeiros de Carnaxide, para
reparação de uma viatura:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira à Associação Humanitária
dos Bombeiros de Carnaxide no valor de dois
mil oitocentos e quinze euros, para reparação
de uma viatura.
Proposta n.º 957/16 - DPMPC - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação Humanitária de Bombeiros de Oeiras, para reparação de 2 viaturas:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira à Associação Humanitária
de Bombeiros de Oeiras, no valor de doze mil
euros, para reparação de duas viaturas.
Proposta n.º 958/16 - DAE - Aprovação do
reembolso da perpetuidade do Jazigo Municipal nº 673 - 2º piso, sito no Cemitério de
Carnaxide, à requerente Maria da Graça No-

SUPLEMENTO

DELIBERAÇÕES E REGULAMENTOS

gueira de Eça Fonseca Basto:
Deliberado aprovar o reembolso do montante
de dois mil cento e cinquenta e dois euros e
cinquenta e oito cêntimos, à requerente Maria da Graça Nogueira de Eça Fonseca Bastos, correspondente à perpetuidade do Jazigo
Municipal número seiscentos e setenta e três,
segundo piso, sito no Cemitério de Carnaxide.
Proposta n.º 959/16 - DGPH - Ratificação de
despacho relativo à atribuição de fogos municipais em sede de arrendamento apoiado
para habitação:
Deliberado aprovar a ratificação de despacho
do Senhor Presidente, relativo à atribuição
de fogos municipais em sede de arrendamento apoiado para habitação.
Proposta n.º 913/16 - SIMAS - Abate/alienação de bens:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de seis de dezembro
de dois mil e dezasseis, na qual aprovou o
bate/alienação de bens.
Proposta n.º 914/16 -SIMAS - Empreitada
de obras públicas destinada a pequenas intervenções não planeáveis na rede de águas
residuais na área do Concelho de Oeiras Abertura de procedimento pré-contratual por
concurso público:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água de e Saneamento de Oeiras
e Amadora, da reunião datada de seis de
dezembro de dois mil e dezasseis, na qual
autorizou a despesa e aprovou a abertura de
procedimento por concurso público para a
empreitada destinada a pequenas intervenções não planeáveis na rede de águas residuais na área do Concelho de Oeiras.
Proposta n.º 915/16 - SIMAS - Adjudicação do
procedimento por concurso público para a
empreitada destinada à substituição da conduta adutora da Figueirinha, na Rua Eng.º
Álvaro Roquete, no Concelho de Oeiras - Ratificação da aprovação de erros e omissões e
correção do mapa de trabalhos:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Oeiras e Amadora, da reunião datada
de seis de dezembro de dois mil e dezasseis,
na qual aprovou a adjudicação do procedimento por concurso público da empreitada
destinada à substituição da conduta adutora
da Figueirinha, na Rua Engenheiro Álvaro
Roquete, no Concelho de Oeiras, ratificação
da aprovação de erros e omissões e correção
do mapa de trabalhos.
Proposta n.º 916/16 – SIMAS - Adjudicação
do procedimento por concurso público para a
empreitada destinada à remodelação/ampliação de coletor unitário na Rua da Paiã e Rua
Doutor Abel Varzim, Freguesia da Encosta do
sol, 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 seis de dezembro
de dois mil e dezasseis, na qual aprovou a
adjudicação do procedimento por concurso
público para a empreitada destinada à remodelação/ampliação de coletor unitário na Rua
da Paiã e Rua Doutor Abel Varzim, Freguesia
da Encosta do Sol, Concelho da Amadora.
Proposta n.º 917/16 - SIMAS - Revisão da
estrutura orgânica dos SIMAS nos termos
do Decreto-Lei n.º 305/09, de 23 de outubro
- Criação das unidades orgânicas flexíveis e
definição das respetivas competências:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, das reuniões datadas de sete de novembro e vinte e quatro de novembro de dois

mil e dezasseis, nas quais aprovou a criação
das unidades orgânicas flexíveis e definição
das respetivas competências.
Proposta n.º 918/16 - SIMAS- 6.ª alteração ao
Orçamento dos SIMAS para 2016 - Orçamento das despesas correntes:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, na qual aprovou a sexta alteração
ao Orçamento de dois mil e dezasseis - Orçamento das Despesas Correntes, no montante
de um milhão duzentos e dez mil euros.
Proposta n.º 919/16 - DD - Atribuição de comparticipação financeira ao Grupo Recreativo
de Tercena para manutenção e desenvolvimento da atividade desportiva regular:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira às coletividades do Concelho em dois mil e dezasseis, para manutenção
e desenvolvimento da atividade desportiva
regular.
Proposta n.º 920/16 - DPHCT - Preço de venda ao público do catálogo da exposição “Dois
Artista, Dois Estilos”, patente ao público no
Centro Cultural Palácio do Egipto, de 15 de
dezembro de 2016 a 14 de janeiro de 2017:
Deliberado aprovar a venda ao público do
catálogo da exposição “Dois Artistas, dois
Estilos”, pelo preço unitário de seis euros e
cinquenta cêntimos.
Proposta n.º 921/16 – DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a Sida” para
funcionamento do Projeto de Educação pelos
Pares, no ano letivo de 2016/2017:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira à Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA”, no
Concelho de Oeiras, no valor de dois mil e
quinhentos euros, para apoio ao funcionamento do Projeto de Educação pelos Pares,
no ano letivo dois mil e dezasseis/dois mil e
dezassete.
Proposta n.º 922/16 – DGP - Aprovação da minuta contratual do concurso público de concessão de exploração do edifício do Mercado
de Municipal de Tercena:
Deliberado aprovar a minuta do contrato de
concessão de exploração do edifício do Mercado de Municipal de Tercena.
Proposta n.º 923/16 - GAF - Transferência de
verba relativa ao contrato interadministrativo nº 95/15, Junta de Freguesia de Porto Salvo - Relatório do 4º bimestre 2016 - Despesas
correntes:
Deliberado aprovar a transferência de dois
mil e noventa e sete euros e quarenta cêntimos, correspondente ao pagamento da importância ainda em falta resultante da diferença
entre o somatório das despesas efetuadas no
quarto bimestre no valor global de cinco mil
quatrocentos e noventa e seis euros e quarenta e quatro cêntimos, na qual se inclui a
importância de duzentos e sessenta e um euros e setenta e quatro cêntimos de despesas
administrativas em despesas correntes a deduzir as importâncias já pagas e transferidas
para a Junta de Freguesia referente aos vencimentos dos trabalhadores no valor de três
mil trezentos e noventa e nove euros e quatro
cêntimos, em resultado da remuneração das
ações concretizadas no decorrer do quinto 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 924/16 - GAF - Transferência de
verba relativa ao contrato interadministrativo nº 95/15, Junta de Freguesia de Porto Salvo - Relatório do 5º bimestre 2016 - Despesas
correntes:
Deliberado aprovar a transferência de mil

cento e quarenta e oito euros e noventa e
três cêntimos, correspondente ao pagamento da importância ainda em falta resultante
da diferença entre o somatório das despesas
efetuadas quinto bimestre no valor global
de quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco euros e cinco cêntimos, em despesas correntes a deduzir as importâncias já pagas e
transferidas para a Junta de Freguesia referente aos vencimentos dos trabalhadores no
valor de três mil trezentos e dezasseis euros e
doze cêntimos em resultado da remuneração
das ações concretizadas no decorrer do quinto 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 925/16 – GAF- Transferência de
verba relativa ao acordo de execução n.º 96/15
- Junta de Freguesia de Porto Salvo - Relatório do 4º bimestre 2016 - Despesas correntes:
Deliberado aprovar a transferência de seiscentos e oitenta e quatro euros e quinze
cêntimos, correspondente ao pagamento da
importância ainda em falta resultante da
diferença entre o somatório das despesas
efetuadas quarto bimestre em despesas correntes no valor mil novecentos e vinte e seis
euros e dezanove cêntimos, nas quais estão
incluídas a importância de noventa e um euros e setenta e dois cêntimos de despesas administrativas, quinhentos e vinte e um euros
e sessenta e nove cêntimos, em despesas de
capital e mil trezentos e doze euros e setenta
e oito cêntimos de despesas correntes a deduzir as importâncias já pagas e transferidas
para a Junta de Freguesia referente aos vencimentos dos trabalhadores no valor de mil
duzentos e quarenta e dois euros e quatro
cêntimos, em resultado da remuneração das
ações concretizadas no decorrer do quarto
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 926/16 - 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 mês de
novembro de 2016 - Despesa de capital e despesa corrente:
Deliberado aprovar a transferência de oito
mil trezentos e vinte euros e quarenta e sete
cêntimos - mil setecentos e dezanove euros e
seis cêntimos, em despesa corrente mais seis
mil cento e quatro euros e dezasseis cêntimos, em despesa capital mais quatrocentos
e noventa e sete euros e vinte e cinco 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 mês de novembro de dois mil e dezasseis, 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 927/16 - 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 5º bimestre de 2016 - Despesas de capital e despesas
correntes:
Aprovar a transferência de três mil oitocentos e oitenta e quatro euros e dezanove cêntimos - (dois mil quatrocentos e dois euros e
trinta e cinco cêntimos, em despesa corrente
mais mil e quarenta e três euros e setenta e
oito cêntimos, em despesa de capital mais
quatrocentos e trinta e oito euros e seis 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 quinto bimestre de dois mil e dezasseis 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 928/16 - GAF - Transferência
de verba relativa ao acordo de execução n.º
98/15 - Junta de Freguesia da União das Freguesias de Oeiras, São Julião da Barra, Paço
de Arcos e Caxias - Relatório do mês de novembro de 2016:
Deliberado aprovar a transferência de cento
e sessenta e seis euros e trinta e sete cêntimos, em despesa corrente 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 mês de novembro de dois mil e dezasseis, no âmbito do Acordo de Execução de
Delegação de Competências número noventa
e oito, de dois mil e quinze, assinado entre a
C.M.O. e aquela Autarquia.
Proposta n.º 929/16 - GAF - Transferência
de verba relativa ao acordo de execução n.º
98/15 - Junta de Freguesia da União das Freguesias de Oeiras, S. Julião da Barra, Paço de
Arcos e Caxias, relatório do 5 º bimestre 2016
- Despesas correntes e despesa de capital:
Deliberado aprovar a transferência de quatro
mil euros e trinta e seis cêntimos - (três mil
cento e um euros e sessenta e nove cêntimos,
[doze mil vinte e nove euros e vinte e seis
cêntimos, menos oito mil novecentos e vinte
e sete euros e cinquenta e sete cêntimos,] em
despesa corrente - duzentos e oitenta e três
euros e cinco cêntimos em despesa de capital
e seiscentos e quinze euros e sessenta e dois
cêntimos em 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 quinto bimestre de dois mil
e dezasseis, no âmbito do Acordo de Execução de Delegação de Competências número
noventa e oito, de dois mil e quinze, assinado
entre a C.M.O. e aquela Autarquia.
Proposta n.º 930/16 - GAF - Transferência de
verba relativa ao contrato interadministrativo nº 99/15, Junta de Freguesia de Barcarena - Relatório do 4º bimestre 2016 - Despesas
correntes:
Deliberado aprovar a transferência de seis
mil quinhentos e sessenta e dois euros e oitenta e oito cêntimos, correspondente ao
pagamento da importância ainda em falta
resultante da diferença entre o somatório
das despesas efetuadas quarto bimestre em
despesas correntes, no valor de oito mil oitocentos e setenta e sete euros e oitenta e
oito cêntimos, ao qual deduzirmos as importâncias já pagas e transferidas para a Junta
de Freguesia referente aos vencimentos dos
trabalhadores no valor de dois mil trezentos e
catorze euros e noventa e nove cêntimos, em
resultado da remuneração das ações concretizadas no decorrer do quarto bimestre de dois
mil e dezasseis, 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 931/16 - GAF - Transferência de
verba relativa ao contrato interadministrativo nº 99/15, Junta de Freguesia de Barcarena - Relatório do 5º bimestre 2016 - Despesas
correntes:
Deliberado aprovar a transferência de dois
mil oitocentos e oitenta euros e quarenta e
oito cêntimos, correspondente ao pagamento
da importância ainda em falta resultante da
diferença entre o somatório das despesas efetuadas quinto bimestre em despesas correntes, no valor de quatro mil novecentos e vinte
e quatro euros e nove cêntimos e em despesas
de capital no valor de setecentos e oitenta e
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um euros e quarenta cêntimos, ao qual deduzirmos as importâncias já pagas e transferidas para a Junta de Freguesia referente aos
vencimentos dos trabalhadores no valor de
três mil cento e dez euros e vinte e oito cêntimos, em resultado da remuneração das ações
concretizadas no decorrer do quinto bimestre
de dois mil e dezasseis 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 932/16 - GAF - Transferência
de verba relativa ao acordo de execução n.º
100/15 - Junta de Freguesia de Barcarena Relatório do 4º bimestre 2016 - Despesas correntes:
Deliberado aprovar a transferência de mil
setecentos e vinte e três euros e vinte e sete
cêntimos, correspondente ao pagamento da
importância ainda em falta resultante da diferença entre o somatório das despesas efetuadas quarto bimestre em despesas no valor
global três mil quatrocentos e quatro euros,
sendo que nas despesas correntes se encontra
incluída a importância de cento e sessenta e
dois euros e dez cêntimos de despesas administrativas, a deduzir as importâncias já pagas e transferidas para a Junta de Freguesia
referente aos vencimentos dos trabalhadores
no valor de oitocentos e vinte e nove euros e
quarenta e cinco cêntimos e em resultado da
remuneração das ações concretizadas no decorrer do quarto 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 933/16 - GAF - Transferência
de verba relativa ao acordo de execução n.º
100/15 - Junta de Freguesia de Barcarena Relatório do 5º bimestre 2016 - Despesas correntes:
Deliberado provar a transferência correspondente ao pagamento da importância de dois
mil cento e quinze euros e noventa e seis cêntimos, ainda em falta resultante da diferença entre o somatório das despesas efetuadas
quinto bimestre em despesas no valor global
três mil trezentos e quarenta euros e cinquenta e dois cêntimos, sendo que nas despesas
correntes se encontra incluída a importância
de cento e cinquenta e nove euros e sete cêntimos de despesas administrativas, a deduzir
as importâncias já pagas no valor de mil duzentos e vinte e quatro euros e noventa e seis
cêntimos e transferidas para a Junta de Freguesia referente aos vencimentos dos trabalhadores e em resultado da remuneração das
ações concretizadas no decorrer do quinto 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 934/16 - GAF - Transferência de
verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 101/15 - Junta de Freguesia da União
de Freguesias de Carnaxide e Queijas - Relatórios dos 4º e 5ºbimestres e mês de novembro de 2016 - Despesas correntes e despesa
de capital:
Deliberado aprovar a transferência de vinte
e sete mil oitocentos e oitenta e dois euros e
dezanove cêntimos - vinte e três mil duzentos e sete euros e oitenta e seis cêntimos, em
despesa corrente mais dois mil duzentos e
cinquenta e sete euros e cinco cêntimos, em
despesa capital mais dois mil quatrocentos e
setenta e dois euros e vinte e oito cêntimos
- custos administrativos - para a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Carnaxide
e Queijas, correspondente ao somatório das
verbas para a remuneração das ações concretizadas durante os quarto e quinto bimestres
e mês de novembro de dois mil e dezasseis,
no âmbito do Contrato Interadministrativo
de Delegação de Competências número cento
e um, de dois mil e quinze, assinado entre a
C.M.O. e aquela Autarquia.

Proposta n.º 935/16 - GAF - Transferência
de verba relativa ao acordo de execução n.º
102/15 - Junta de Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas - Relatório do
5º bimestre 2016 - Despesas correntes e despesa de capital:
Deliberado aprovar a transferência de mil novecentos e trinta e três euros e trinta e cinco
cêntimos - (mil setecentos e sessenta euros e
trinta e quatro cêntimos [três mil quatrocentos e sessenta euros e dezoito cêntimos menos mil seiscentos e noventa e nove euros e
oitenta e quatro cêntimos,) mais zero euros
em despesa capital mais cento e setenta e
três euros e um cêntimo em custos administrativos) para a Junta de Freguesia da União
das Freguesias de Carnaxide e Queijas, correspondente ao somatório das verbas para a
remuneração das ações concretizadas durante o quinto bimestre de dois mil e dezasseis
no âmbito do Acordo de Execução de Delegação de Competências número cento e dois, de
dois mil e quinze, assinado entre a C.M.O. e
aquela Autarquia.
Proposta n.º 936/16 - GAF - Transferência de
verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 103/15 - Junta de Freguesia da União
das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e
Cruz-Quebrada/Dafundo - Relatório do mês
de novembro de 2016 - Despesa capital e despesas correntes:
Deliberado aprovar a transferência de doze
mil duzentos e quarenta e seis euros e quatro cêntimos - oito mil quinhentos e setenta
e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos
em despesa capital mais três mil e dois euros e vinte e quatro cêntimos, em despesa
corrente mais seiscentos e sessenta e quatro
euros e vinte e seis cêntimos de custos administrativos - para a Junta de Freguesia da
União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha
e Cruz-Quebrada/Dafundo, correspondente
ao somatório das verbas para a remuneração
das ações concretizadas durante o mês de novembro de dois mil e dezasseis no âmbito do
Contrato Interadministrativo de Delegação
de Competências número cento e três, de
dois mil e quinze, assinado entre a C.M.O. e
aquela Autarquia.
Proposta n.º 937/16 - GAF - Transferência de
verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 103/15 - Junta de Freguesia da União
das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e
cruz-Quebrada/Dafundo - Relatório do 5º bimestre de 2016 - Despesa capital e despesas
correntes:
Deliberado aprovar a transferência de catorze mil novecentos e dez euros e um cêntimo
- nove mil quinhentos e noventa e um euros
e oito cêntimos, em despesa capital mais
quatro mil quatrocentos e onze euros e onze
cêntimos, em despesa corrente mais novecentos e sete euros e noventa e um cêntimos,
de custos administrativos - para a Junta de
Freguesia da União das Freguesias de Algés,
Linda-a-Velha e Cruz-Quebrada/Dafundo, correspondente ao somatório das verbas para a
remuneração das ações concretizadas durante o quinto bimestre de dois mil e dezasseis
no âmbito do Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências número cento e
três, de dois mil e quinze, assinado entre a
C.M.O. e aquela Autarquia.
Proposta n.º 938/16 - GAF - Transferência
de verba relativa ao acordo de execução n.º
104/15, Junta de Freguesia da União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz-Quebrada/Dafundo - Relatório do mês de novembro de 2016 - Despesas correntes e despesa
de capital:
Deliberado aprovar a transferência de dois
mil setecentos e cinquenta e quatro euros
e setenta e oito cêntimos - (dois mil cento e
oitenta e seis euros e quarenta e cinco cêntimos) em despesas de capital, acrescidos
do valor para fazer face aos custos administrativos, (quinhentos e sessenta e oito euros
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e trinta e três cêntimos), correspondente ao
somatório das verbas para a remuneração
das ações concretizadas durante o mês de
novembro de dois mil e dezasseis, no âmbito do Acordo de Execução de Delegação de
Competências número cento e quatro, de dois
mil e quinze, assinado entre a C.M.O. e aquela Autarquia.
Proposta n.º 939/16 - GAF- Transferência
de verba relativa ao acordo de execução n.º
104/15, Junta de Freguesia da União das
Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz-Quebrada/Dafundo - Relatório do 5º bimestre de 2016 - Despesas correntes e despesa de
capital:
Deliberado aprovar a transferência de dezoito mil setecentos e noventa e um euros e trinta e cinco cêntimos - (seiscentos e trinta e um
euros e setenta e oito cêntimos) em despesas
de capital, (dezassete mil cento e vinte e sete
euros e oito cêntimos) em despesas correntes,
acrescidos do valor para fazer face aos custos
administrativos, (mil e trinta e dois euros e
quarenta e nove cêntimos) correspondente
ao somatório das verbas para a remuneração
das ações concretizadas durante o quinto bimestre de dois mil e dezasseis no âmbito do
Acordo de Execução de Delegação de Competências número cento e quatro, de dois mil
e quinze, assinado entre a C.M.O. e aquela
Autarquia.
Proposta n.º 940/16 - GP - Anulação de Proposta de Deliberação n.º 386/15 - Atribuição
de comparticipação financeira à Associação
Desportiva, Cultural e Recreativa “Moinho
em Movimento”:
Deliberado aprovar a anulação da Proposta
de Deliberação número trezentos e oitenta
e seis, de dois mil e quinze - Atribuição de
Comparticipação Financeira à Associação
Desportiva, Cultural e Recreativa “Moinho
em Movimento”.
Proposta n.º 941/16 - DEM - Cedência de materiais em estaleiro para o Agrupamento de
Escuteiros - 242 - Escuteiros de Paço de Arcos:
Deliberado aprovar a cedência de estruturas
em tubos de várias dimensões ao Agrupamento de Escuteiros - Duzentos e Quarenta e Dois
- Escuteiros de Paço de Arcos.
Proposta n.º 942/16 - DGEPIM - P.º 70/DOM/
DGEPIM/14 - Prorrogação graciosa do prazo de execução da empreitada destinada ao
“Passeio Marítimo - Troço entre a Baía dos
Golfinhos e a praia da Cruz-Quebrada”:
Deliberado aprovar a prorrogação graciosa do
prazo de execução da empreitada destinada
ao “Passeio Marítimo - Troço entre a Baía dos
Golfinhos e a Praia da Cruz-Quebrada”, por
mais vinte e quatro dias, fixando-se o prazo
para a conclusão da mesma o dia trinta de dezembro de dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 943/16 - DGEPIM - P.º 70/DOM/
DGEPIM/14 - Aprovação do pagamento de
indemnização por reposição do equilíbrio
financeiro da empreitada destinada ao “Passeio Marítimo - Troço entre a Baía dos Golfinhos e a praia da Cruz Quebrada”:
Deliberado aprovar o pagamento de indemnização por reposição do equilíbrio financeiro
da empreitada destinada ao Passeio Marítimo, no troço entre a Baía dos Golfinhos e a
praia da Cruz Quebrada.
Proposta n.º 944/16 - DPHCT - Alteração ao
protocolo n.º 190/16, celebrado entre o Município de Oeiras e a Dramax - Centro de
Artes Dramáticas de Oeiras e atribuição de
subsídio complementar para prolongamento
da peça “Anne Frank”, de Eric Emmanuel
Schmitt:
Deliberado aprovar a realização de uma alteração ao conteúdo do protocolo número
cento e noventa, celebrado entre o Município
de Oeiras e a Dramax – Centro de Artes Dramáticas de Oeiras e atribuição de subsídio
complementar para prolongamento da peça

“Anne Frank” de Eric Emmanuel Schmitt.
Proposta n.º 945/16 - DPHCT - Atribuição de
comparticipação financeira para aquisição de
desumidificador para colocar no Palácio Ribamar - Centro de Dança de Oeiras:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira ao Centro de Dança de
Oeiras, no valor de cinco mil e quinhentos e
dez euros e quarenta cêntimos, para aquisição de desumidificador.
Proposta n.º 946/16 - DMA - P.º 810/DCP/16 Aprovação dos relatórios preliminar e finais
e consequente adjudicação do concurso público com publicidade internacional para
aquisição de serviços de restauração para o
refeitório e bares municipais, serviço de ceias
e serviços especiais, na modalidade de fornecimento contínuo:
Deliberado aprovar o relatório preliminar, relatório final e relatório final dois, do procedimento concursal e consequente adjudicação
da aquisição de serviços de restauração para
o refeitório e bares municipais, serviço de
ceias e serviços especiais, na modalidade de
fornecimento contínuo.
Proposta n.º 947/16 - DASSJ - Determinação
dos preços das inscrições do Programa de
Ocupação de Tempos Livres -Mexe-te nas Férias 2017:
Deliberado aprovar os preços das inscrições
do Programa de Ocupação de Tempos Livres –
Mexe-te nas Férias/dois mil e dezassete.
Proposta n.º 948/16 - DASSJ - Atribuição de
uma comparticipação financeira à AIESEC,
para desenvolvimento do projeto “Make it
Possible”:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de dois mil
duzentos e sete euros e sessenta cêntimos, à
AIESEC para fazer face aos gastos correntes
intrínsecos ao desenvolvimento do projeto
“Make it Possible”.
Proposta n.º 949/16 - DRH - Preenchimento
de trinta (30) postos de trabalho de Assistente Operacional na área de limpeza urbana,
com recurso às reservas de recrutamento do
Município previamente constituídas - Relação jurídica de emprego na modalidade de
contrato de trabalho por tempo indeterminado:
Deliberado ratificar o recurso às reservas de
recrutamento de Assistentes Operacionais na
área de Limpeza Urbana, no preenchimento
de vinte postos de trabalho, e autorização do
recrutamento de mais dez postos de trabalho
de Assistentes Operacionais na mesma área
funcional a partir de janeiro de dois mil e
dezassete, num total de trinta postos de trabalho, com vista à constituição de relação jurídica de emprego por tempo indeterminado.
Proposta n.º 950/16 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação Cultural e Desportiva da Pedreira dos Húngaros
para apoio à manutenção de atividades e
apoio às despesas de manutenção com a sede
do Projeto Entrecul - E 6 G:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, no montante de três mil
e setecentos euros, à Associação Cultural e
Desportiva da Pedreira dos Húngaros para
apoio à manutenção das atividades da Associação e para apoio às despesas de manutenção com a sede do Projeto Entrecul - E seis G.
Proposta n.º 951/16 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação de
Moradores do Bairro 25 de Abril para apoio
ao pagamento de consumos de eletricidade:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, no montante de dois mil
euros, à Associação de Moradores do Bairro
Vinte e Cinco de Abril para apoio ao pagamento de consumos de eletricidade.
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Proposta n.º 952/16 - DE - Revogação parcial
da Proposta de Deliberação nº 88/15 - Aprovada em 4 de fevereiro - Anulação de verba
atribuída aos Centros de Tempos Livres das
EB1 Dionísio dos Santos Matias e EB1/JI N.ª
Sr.ª do Vale:
Deliberado aprovar a anulação do valor de
oitocentos e oitenta euros, atribuído à Associação de Pais da EB Um Dionísio dos Santos
Matias e EB Um/Jardim de Infância Nossa
Senhora do Vale, através da Proposta de Deliberação número oitenta e oito, de dois mil e
quinze, aprovada em quatro de fevereiro.
Proposta n.º 953/16 - Atribuição de comparticipação financeira ao agrupamento de
escolas de São Bruno para apoio ao projeto
“Escola de Atividades Náuticas” - ano letivo
2015/16:
Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio no valor de mil e seiscentos euros, ao
Agrupamento de Escolas de São Bruno, para
apoio à manutenção e continuidade das atividades desenvolvidas no âmbito do projeto
“Escola de Atividades Náuticas”, ano letivo
dois mil e quinze/dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 954/16 - DRH - Preenchimento
de 3 postos de trabalho de Assistente Operacional na área funcional de Ação Educativa
com recurso às respetivas reservas de recrutamento do Município com vista à constituição de relação jurídica de emprego público
na modalidade de contrato de trabalho a
termo resolutivo certo para o decurso do ano
escolar 2016/2017 e início do ano escolar de
2017/2018:
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 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 vigor o referido contrato
interadministrativo.
Proposta n.º 960/16 - DRH - Pagamento antecipado das remunerações em dezembro:
Deliberado aprovar o pagamento antecipado
dos vencimentos relativos ao mês de dezembro, atendendo à quadra festiva.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 11 DE JANEIRO DE 2017
ATA NÚMERO UM/DOIS MIL E DEZASSETE
RESUMO
Atribuição de voto de pesar pelo falecimento
do Dr. Mário Soares:
Deliberado exarar em ata um voto de pesar
pelo falecimento do doutor Mário Soares.
Atribuição de voto de pesar pelo falecimento
do Professor Carlos João Leão de Carvalho
Barata Roda:
Deliberado exarar em ata um voto de pesar
pelo falecimento do Professor Carlos João
Leão de Carvalho Barata Roda.
Proposta n.º 332/16 - DGPH - Regulamento
da Habitação em Regime de Arrendamento
Apoiado do Município de Oeiras:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 907/16 - DP- Pedido de alteração
ao alvará de loteamento n.º 1/14, Oeiras, solicitado por Fita Métrica, Investimentos Imobiliários, Lda, sito na Av.ª Duarte Pacheco e Rua
de Santo Amaro, em Oeiras:
Esta proposta, por decisão do Senhor Presidente que mereceu a concordância da Câmara, foi retirada da agenda.
Proposta n.º 910/16 - DGP- Desanexação de
uma parcela de terreno, sita na Rua Manuela

Couto Viana, em Cacilhas, Oeiras:
Deliberado aprovar a desanexação da parcela
de terreno sita na Rua Manuel Mendes, em
Cacilhas.
Proposta n.º 01/17 - DEM - P.º 1119/DCP/16 Aprovação da minuta do contrato relativa ao
concurso público com publicidade internacional para aquisição de serviços de manutenção
de todas as fontes, lagos, espelhos de água e
geiser marítimo do Município de Oeiras - Ratificação do ato do Sr. Presidente:
Deliberado ratificar o ato praticado pelo Senhor Presidente, referente à aprovação da
minuta de contrato, referente ao concurso
público com publicidade internacional para
aquisição de serviços de manutenção de todas as fontes, lagos, espelhos de água e geiser
marítimo do Município de Oeiras.
Proposta n.º 02/17 - DLAA - Redução das
compensações, ao requerente “Dreamvalue - Investimentos Imobiliários, Lda.”, pelo
licenciamento de obras e ampliação, de um
edifício sito na Rua 5 de Outubro, n.º 13, em
Carnaxide:
Deliberado aprovar a redução das compensações ao requerente “Dreamvalue – Investimentos Imobiliários, Limitada, pelo licenciamento de obras e ampliação, de um edifício
sito na Rua Cinco de Outubro, número treze,
em Carnaxide, bem como, o seu envio à Assembleia Municipal de Oeiras também para
aprovação.
Proposta n.º 03/17 - DGPH - Decisão final do
procedimento administrativo de despejo da
arrendatária Miquelina Ângela de Abreu Faria, relativo ao fogo sito no Largo Mestre de
Santa Auta, n.º 5, 1º Dtº, no B.º da Quinta da
Politeira:
Deliberado aprovar que, a Câmara Municipal
de Oeiras, na qualidade de proprietária da
habitação em regime de arrendamento apoiado sita no Largo Mestre de Santa Auta, número cinco, primeiro direito, no Bairro da Quinta
da Politeira, declare resolvido o contrato de
arrendamento vigente com Miquelina Ângela
de Abreu Faria.
Proposta n.º 04/17 - DGPH - Decisão final do
procedimento administrativo de despejo dos
arrendatários Orlandino de Sousa e Maria
Odete Gonçalves Fernandes de Sousa, relativo ao fogo sito na Rua Dr. Nuno Simões, n.º 1,
2º Dt.º, B.º Páteo dos Cavaleiros, Carnaxide:
Deliberado aprovar que, a Câmara Municipal de Oeiras, na qualidade de proprietária
da habitação em regime de arrendamento
apoiado sita na Rua Doutor Nuno Simões,
número um, segundo direito, no Bairro Páteo
dos Cavaleiros, Carnaxide, declare resolvido
o contrato de arrendamento vigente com Orlandino de Sousa e Maria Odete Gonçalves
Fernandes de Sousa.
Proposta n.º 05/17 - DGF - 1.ª alteração às
Grandes Opções do Plano e 1.ª alteração ao
Orçamento:
Deliberado aprovar a primeira alteração às
Grandes Opções do Plano e primeira alteração Orçamental da Despesa, no valor de dois
milhões setecentos e seis mil seiscentos e vinte e um euros e vinte cêntimos.
Proposta n.º 06/17 - DRH - Processo disciplinar n.º 04/AELAVQ/16, instaurado a Gonçalo
Manuel Ribeiro Lopez:
Deliberado aplicar ao trabalhador Gonçalo
Manuel Ribeiro Lopez, com a carreira e categoria de assistente operacional, como sanção
adequada ao caso concreto, a sanção disciplinar única de despedimento.
Proposta n.º 07/17 - DRH - Processo disciplinar
n.º 10/16, instaurado a Artur José Gonçalo Reis:
Deliberado aplicar ao trabalhador Artur José
Gonçalves Reis, com a carreira e categoria de
assistente operacional, como sanção disciplinar única multa correspondente a cinco dias

de remuneração de base diária, sem direito
a suspensão.
Proposta n.º 08/17 - DRH - Processo disciplinar
n.º 15/16, instaurado a João Jorge Santos Reis:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 09/17 - GP - Relatório de Controlo do 3º trimestre de 2016 e parecer do Fiscal
Único, da “Tratolixo - Tratamento de Resíduos Sólidos, E.I.M.”:
A Câmara tomou conhecimento do Relatório
de Controlo de Gestão referente ao terceiro
trimestre de dois mil e dezasseis, apresentado pela “Tratolixo - Tratamento de Resíduos
Sólidos, E.I.M.”, contendo parecer do Fiscal
Único, bem como, o seu envio à Assembleia
Municipal igualmente para conhecimento.
Proposta n.º 10/17 - GP - Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2017 e parecer de
Fiscal Único, da “Tratolixo - Tratamento de
Resíduos Sólidos, E.I.M.”:
A Câmara tomou conhecimento, do Orçamento e Grandes Opções do Plano para dois
mil e dezassete e parecer do Fiscal Único da
“Tratolixo - Tratamento de Resíduos Sólidos,
E.I.M.”, assim como, o seu envio à Assembleia
Municipal igualmente para conhecimento.
Proposta n.º 11/17 - GP - Plano de Atividades e
Orçamento para 2017, 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 dezassete, da empresa “Municípia - Empresa de
Cartografia e Sistemas de Informação, E.M.,
Sociedade Anónima”, contendo parecer do
Fiscal Único, sendo o mesmo enviado à Assembleia Municipal, para conhecimento.
Proposta n.º 12/17 - GP - Relatório Trimestral
de Execução Orçamental - 3º trimestre de
2016, da “Municípia - Empresa de Cartografia
e Sistemas de Informação, E.M., S.A.”:
A Câmara tomou conhecimento do Relatório
Trimestral de Execução Orçamental - terceiro
trimestre de dois mil e dezasseis, da empresa
“Municípia - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., Sociedade Anónima”, sendo o mesmo submetido à Assembleia
Municipal para conhecimento.
Proposta n.º 13/17 - GP - Alargamento da ZEDL
de Miraflores - Urbanização H8 - “Parques
Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E.M., S.A.”:
Deliberado aprovar o alargamento da Zona
de Estacionamento de Duração Limitada de
Miraflores na Urbanização H Oito e a área
situada entre o ramo da entrada da CRIL e o
Parque Urbano de Miraflores.
Proposta n.º 14/17 - DGP - Celebração de contrato de comodato com a Junta de Freguesia
da União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz-Quebrada/Dafundo, com vista à cedência do imóvel sito na Rua Luís de Camões/
Rua Vasco da Gama, em Linda-a-Velha, onde
funcionou o “Espaço do Cidadão”, de forma
a instalar no mesmo a “Loja Solidária” e o
“Projeto Dinâmica Sénior”:
Deliberado aprovar a celebração de contrato de comodato com Junta de Freguesia da
União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha
e Cruz-Quebrada/Dafundo, referente ao imóvel sito na Avenida Vinte e Cinco de Abril,
dezasseis a dezasseis I, Rua Luís de Camões,
sessenta e sessenta A e Rua de Angola, dois
B a dois G, descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial de Oeiras sob a ficha
setecentos e doze, da Freguesia de Linda-a-Velha e ao qual corresponde o artigo matricial dois mil setecentos e cinquenta e três, da
União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha
e Cruz-Quebrada/Dafundo, de forma a instalar no mesmo a “Loja Solidária” e o “Projeto
Dinâmica Sénior”, bem como, a sua remessa à
Assembleia Municipal para aprovação.

Proposta n.º 15/17 - DPE - Protocolo a realizar
entre os comproprietários do artigo matricial
871 e a Câmara Municipal de Oeiras, relativo
ao Plano de Urbanização e de Reconversão
de Leceia:
Deliberado aprovar o acordo de loteamento e
urbanização com os comproprietários do artigo matricial oitocentos e setenta e um e a Câmara Municipal de Oeiras, relativo ao Plano
de Urbanização e de Reconversão de Leceia.
Proposta n.º 16/17 - DRH - P.º 810/DCP/16 Aprovação da minuta de contrato escrito relativo ao concurso público com publicidade
internacional para aquisição de serviços de
restauração para o refeitório e bares municipais, serviço de ceias e serviços especiais, na
modalidade de fornecimento contínuo:
Deliberado aprovar a minuta do contrato
escrito relativo ao concurso público com
publicidade internacional para aquisição
de serviços de restauração para o refeitório
e bares municipais, serviço de ceias e serviços especiais, na modalidade de serviço
contínuo.
Proposta n.º 17/17 - GP - Atribuição de comparticipação financeira à Associação dos
Amigos de Caxias para apoio à realização das
festas da Sagrada Família:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de quinhentos euros, à Associação dos Amigos de Caxias,
para apoio à realização das Festas da Sagrada
Família.
Proposta n.º 18/17 - GP - Atribuição de comparticipação financeira à Pombal XXI - Associação de Moradores dos Bairros do Pombal e
Bento Jesus Caraça, para apoio à realização
das Festas de Santo Amaro:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de quinhentos euros, à Pombal Vinte e Um - Associação
de Moradores dos Bairros do Pombal e Bento
Jesus Caraça, para apoio à realização das Festas de Santo Amaro, dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 19/17 - DPE - P.º 16/DPE/15 Aprovação da minuta de contrato relativa à
empreitada de construção do arruamento
de ligação da Rua de S. José com a Rua da
Quinta da Estrangeira, no Bairro do Casal da
Choca.
Deliberado aprovar a minuta de contrato referente à empreitada de construção do arruamento de ligação da Rua de São José com a
Rua da Quinta da Estrangeira, no Bairro do
Casal da Choca.
Proposta n.º 20/17 - DPE - P.º 7/DPE/16, Aprovação de relatório final e adjudicação referente ao concurso público para a empreitada
“Habitação Jovem - Avenida Ivens, n.º 8, no
Dafundo”:
Deliberado aprovar o relatório final e adjudicação, referente ao concurso público para a
empreitada mencionada em título.
Proposta n.º 21/17 - DASU - Projetos Jovens
em Movimento, Bairro Limpo e na Rota da
Sensibilização Ambiental 2017:
Deliberado aprovar o montante necessário
à efetivação dos projetos de sensibilização
ambiental, nomeadamente os Jovens em Movimento, o Bairro Limpo e Na Rota da Sensibilização Ambiental dois mil e dezassete, no
valor total de cento e cinquenta e nove mil
cento e cinquenta e um euros.
Proposta n.º 22/17 - DRH - Preenchimento de
11 postos de trabalho de Assistente Operacional na área funcional de Ação Educativa
com recurso às respetivas reservas de recrutamento do município com vista à constituição de relação jurídica de emprego público
na modalidade de contrato de trabalho a
termo resolutivo certo para o decurso do ano
escolar 2016/2017 e início do ano escolar de
2017/2018:
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Deliberado aprovar o recurso às reservas de
recrutamento de Assistente Operacional na
área de Ação Educativa do Município de Oeiras, para preenchimento de onze postos de
trabalho, 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 23/17 - DRH - Atribuição de Prémios de Desempenho - Ciclo de avaliação
2015/2016:
Deliberado aprovar a atribuição de prémios
de desempenho, relativa ao ciclo de avaliações dois mil e quinze/dois mil e dezasseis.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 25 DE JANEIRO DE 2017
ATA NÚMERO DOIS/DOIS MIL E DEZASSETE
RESUMO
Atribuição de voto de louvor à Equipa Feminina de Natação do Sport Algés e Dafundo:
Deliberado exarar em ata um voto de louvor à
Equipa Feminina de Natação do Sport Algés
e Dafundo, o qual deverá ser transmitido ao
Sport Algés e Dafundo e às respetivas nadadoras.
Atribuição de voto de pesar pelo falecimento do Bombeiro Emanuel Coio, do Corpo de
Bombeiros do Dafundo:
Deliberado exarar em ata um voto de pesar
pelo falecimento do Bombeiro Emanuel Coio,
do Corpo de Bombeiros do Dafundo, o qual
deverá ser transmitido à família e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
do Dafundo.
Atribuição de voto de louvor ao Centro Cultural de Algés:
Deliberado exarar em ata um voto de louvor
ao Centro Cultural de Algés, o qual deverá ser
transmitido à Junta de Freguesia da União de
Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada/Dafundo e ao respetivo Centro.
Proposta n.º 332/16 - Regulamento da Habitação em Regime de Arrendamento Apoiado do
Município de Oeiras:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 08/17 - DRH- Processo disciplinar
n.º 15/16, instaurado a João Jorge Santos Reis:
Deliberado aplicar ao trabalhador João Jorge
Santos Reis, com a carreira e categoria de assistente operacional, como sanção adequada
ao caso concreto, a sanção disciplinar única
de multa correspondente a cinco dias de remuneração base diária, no montante de dezassete euros e setenta e quatro cêntimos, o
que totaliza a quantia certa de oitenta e oito
euros e setenta cêntimos, suspensa pelo período de seis meses.
Proposta n.º 24/17 - DP- Proc.º1006-PL/95 - Pedido de alteração à licença do alvará de loteamento 02/03 - Em nome de Fernando Leal
Santana, Rua Luís de Pina, em Leião, Porto
Salvo:
Deliberado aprovar a operação urbanística
de alteração do alvará de loteamento número dois, de dois mil e três, solicitada por Fernando Leal Santana, na qualidade de titular
do lote um, situado na Rua Luís de Pina, em
Leião, na Freguesia de Porto Salvo.
Proposta n.º 25/17 - DP - Pedido de alteração
à licença do alvará de loteamento 7/2000, em
nome de CPPC - Construção Civil, Unipessoal, Lda., Quinta de S. Januário, em Paço de
Arcos:
Deliberado aprovar a operação urbanística
de alteração do alvará de loteamento número

sete, de dois mil, solicitado por CPPC - Construção Civil, Unipessoal, Limitada, na qualidade de titular dos lotes dois e seis, situados
na Quinta de São Januário, Paço de Arcos.
Proposta n.º 26/17 - GDM - Reconhecimento
da isenção do pagamento do preço devido
pela cedência de informação geográfica, solicitada pelo Município de Lisboa:
Deliberado aprovar a cedência de informação
geográfica solicitada pelo Município de Lisboa, a título gracioso.
Proposta n.º 27/17 - DGF - Fundo de Maneio
para o ano de 2017:
Deliberado aprovar o Fundo de Maneio para
o ano de dois mil e dezassete.
Proposta n.º 28/17 - DGF - 1ª Revisão Orçamental e 1ª Revisão às Grandes Opções do
Plano de 2017:
Deliberado aprovar a Primeira Revisão Orçamental e Primeira Revisão às Grandes
Opções do Plano de dois mil e dezassete e
submeter as mesmas à deliberação da Assembleia Municipal também para aprovação.
Proposta n.º 29/17 - DGF - 2.ª alteração às
Grandes Opções do Plano e 2.ª alteração ao
Orçamento:
Deliberado aprovar a segunda alteração às
Grandes Opções do Plano e segunda alteração Orçamental da Despesa, no valor de
quarenta e dois mil duzentos euros e trinta e
cinco cêntimos.
Proposta n.º 30/17 - GCAJ - Aplicação de penalidades contratuais à empresa Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados,
S.A., relativo ao contrato de prestação de serviços n.º 182/16:
Deliberado aprovar a aplicação da quantia
de duzentos e oitenta e seis euros e oitenta e
sete cêntimos, a título de indemnização devida pelo incumprimento dos rácios de pessoal/
refeições, e de uma penalidade no valor de
nove mil e duzentos euros, por se encontrar
pessoal a tempo parcial em substituição de
pessoal a tempo inteiro, o que perfaz o total
de nove mil quatrocentos e oitenta e seis euros e oitenta e sete cêntimos, à empresa Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e
Privados, Sociedade Anónima.
Proposta n.º 31/17 - DGESE - Análise de candidaturas recebidas em dezembro e janeiro referente aos transportes escolares - 2016/2017:
Deliberado aprovar a análise de candidaturas
recebidas em dezembro e janeiro referente
aos transportes escolares para dois mil e dezasseis/dois mil e dezassete.
Proposta n.º 32/17 - DGESE - Atribuição do
subsídio para apoio ao funcionamento dos
agrupamentos de escolas e escola secundária,
não agrupada - ano de 2017:
Deliberado aprovar a atribuição de subsídio
aos Agrupamentos de Escolas e Escola Secundária Quinta do Marquês, num total de
trezentos e quarenta e cinco mil oitocentos
e oitenta e cinco euros e quarenta cêntimos,
para o ano de dois mil e dezassete.
Proposta n.º 33/17 - SIMAS – Concurso público 118/2015 - Ordem de não execução de trabalhos previstos no contrato da empreitada
destinada à “substituição das redes de abastecimento de água na ZMC Reboleira Sul,
Concelho da Amadora”:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de dezasseis de
janeiro de dois mil e dezassete, na qual aprovou a ordem de não execução de trabalhos,
no valor de cinquenta e sete mil setecentos e
noventa e três euros e vinte e cinco cêntimos,
proferida pelo Conselho de Administração
dos SIMAS, no âmbito do contrato de empreitada destinada à substituição das redes
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de abastecimento de água na ZMC Reboleira
Sul, Concelho da Amadora.
Proposta n.º 34/17 – SIMAS - 1.ª alteração ao
Orçamento de 2017 - PPI, Orçamento das Despesas Correntes e de Capital:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, na qual aprovou a Primeira Alteração
Orçamental de dois mil e dezassete - PPI, Orçamento das Despesas Correntes e de Capital, no valor de um milhão novecentos e vinte
e três mil setecentos e vinte e três euros.
Proposta n.º 35/17 - SIMAS - Abertura do procedimento pré-contratual por concurso público e aprovação do coordenador de segurança
em fase de projeto da empreitada destinada
à remodelação da rede de saneamento na Av.ª
Florêncio dos Santos e ruas adjacentes, em
Caxias, no Concelho de Oeiras:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de dezasseis de
janeiro de dois mil e dezassete, na qual aprovou a abertura do procedimento por concurso
público, para a empreitada destinada à remodelação da rede de saneamento da Avenida
Florêncio dos Santos e Ruas adjacentes, em
Caxias, Concelho de Oeiras.
Proposta n.º 36/17 - GCAJ - Aprovação da minuta de escritura pública de compra e venda
do prédio rústico, com a área de 24.652 m2,
denominado Linho, situado em Oeiras e São
Julião da Barra, à Sociedade Turcongel, S.A.:
Deliberado aprovar a minuta da escritura
pública de compra e venda do prédio rústico,
com a área de vinte e quatro mil seiscentos e
cinquenta e dois metros quadrados, denominado Linho, situado em Oeiras e São Julião
da Barra, descrito na Primeira Conservatória
do Registo Predial de Oeiras, sob o número
três mil cento e trinta e dois, de dez de dezembro de mil novecentos e noventa e três e
inscrito na matriz predial rústica com o artigo
cento e cinquenta e oito, secção trinta e três e
trinta e quatro, na Freguesia de Porto Salvo, à
Sociedade Turcongel - Turismo, Urbanização,
Construção e Gestão, Sociedade Anónima.
Proposta n.º 37/17 - GCAJ - Legalização da
edificação requerida pela Invessol - Sociedade de Investimentos Imobiliários da Costa do
Sol, S.A. e das edificações que foram erigidas
nos lotes criados pela operação de loteamento e de obras de urbanização requerida pela
Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição - Plano de
Pormenor da Quinta da Fonte, Carnaxide:
Deliberado aprovar a legalização da edificação que teve como requerente a sociedade
Invessol - Sociedade de Investimentos Imobiliários da Costa do Sol, Sociedade Anónima e
das edificações que foram erigidas nos lotes
criados pela operação de loteamento e de
obras de urbanização requerida pela Congregação das irmãs Franciscanas Hospitaleiras
da Imaculada Conceição, Plano de Pormenor
da Quinta da Fonte, Carnaxide.
Proposta n.º 38/17 - DRH - Emissão de parecer prévio vinculativo: renovação do contrato
de aquisição de serviços, na modalidade de
avença, celebrado com Marta Silva Gentil
Carrilho para apoio técnico na área de arquitetura:
Deliberado aprovar a emissão de parecer prévio vinculativo, referente à renovação do contrato de prestação de serviços, na modalidade
de avença, com Marta Silva Gentil Carrilho,
para o projeto “Rede de Quiosque do Município de Oeiras”.
Proposta n.º 39/17 - DRH - Preenchimento de
1 posto de trabalho de Assistente Operacional na Área de Limpeza Urbana com recurso
às reservas de recrutamento do Município -

Relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho por tempo
indeterminado:
Deliberado aprovar o recurso à reserva de recrutamento de Assistente Operacional na área
de Limpeza Urbana do Município de Oeiras,
para preenchimento de um posto de trabalho,
com vista à constituição de relação jurídica de
emprego por tempo indeterminado.
Proposta n.º 40/17 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira ao Agrupamento
de Escolas Conde de Oeiras no âmbito do Programa “Mexe-te nas Férias 2017”:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de três mil
euros, ao Agrupamento de Escolas Conde de
Oeiras para fazer face às despesas de água,
luz e gás, bem como, o desgaste de material
efetuado pela Câmara Municipal de Oeiras
no âmbito do Programa Mexe-te nas Férias,
dois mil e dezassete.
Proposta n.º 41/17 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira às entidades parceiras do Fundo de Emergência Social:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, no montante global de
oito mil euros, ao Centro Social e Paroquial
de Nossa Senhora de Porto Salvo, quatro mil
euros e ao Centro Social e Paroquial de São
Julião da Barra, quatro mil euros.
Proposta n.º 42/17 - DASSJ - Medida de comparticipação nas despesas com medicamentos - Compromisso orçamental para 2017:
Deliberado aprovar um compromisso orçamental no valor de duzentos e cinquenta e
seis 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 de dois mil e dezassete.
Proposta n.º 43/17 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira ao CEIDSS - Centro de Estudos e Investigação em Dinâmicas
Sociais e Saúde, no âmbito do Programa Oeiras Solidária para dar continuidade ao programa “Mun-Si” no ano letivo 2016/2017:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, ao CEIDSS - Centro de Estudos e Investigação em Dinâmicas Sociais e
Saúde, através da verba disponibilizada pela
empresa Sanofi (dois mil euros) e empresa
Nestlé (três mil euros), no âmbito do Programa Municipal “Oeiras Solidária”, no valor total de cinco mil euros, para dar continuidade
do Programa MUN-SI no ano letivo dois mil e
dezasseis/dois mil e dezassete.
Proposta n.º 44/17 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira às Juntas de
Freguesia das Uniões das Freguesias e Freguesias relativo ao funcionamento dos equipamentos de infância - 1.º semestre de 2017:
Deliberado aprovar a atribuição financeira às
Juntas de Freguesia da União das Freguesias
de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo, da União das Freguesias de Carnaxide e de Queijas, da União das Freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e
Caxias, e à Junta de Freguesia de Porto Salvo, no montante global de duzentos e trinta e
quatro mil euros, para a comparticipação nas
despesas estimadas, do primeiro semestre de
dois mil e dezassete, bem como, a sua submissão à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 45/17 - GCAJ - Contrato de permuta a celebrar entre o Município e os herdeiros de Bernardo Rebelo Diniz na qualidade de proprietários do prédio rústico inscrito
na matriz predial rústica com o artigo matricial 40 - Secção 33:
Deliberado aprovar a celebração de escritura
de permuta a outorgar entre o Município de
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Oeiras e os proprietários do prédio rústico,
Senhor João Bernardo Rodrigues Diniz e a
Senhora Ana Maria Rodrigues Diniz Gambôa,
na qualidade de únicos herdeiros de Bernardo Rebelo Diniz.
Proposta n.º 46/17 - DGESE - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação Menuhin Portugal, para apoio ao funcionamento
do Projeto MUSE-E na EB1/JI Pedro Álvares
Cabral do Agrupamento de Escolas Aquilino
Ribeiro:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira no valor de vinte mil
euros, à Associação Menuhin Portugal destinado a apoiar a execução do Projeto MUS-E
na EB Um/Jardim de Infância Pedro Álvares
Cabral do Agrupamento de Escolas Aquilino
Ribeiro no ano dois mil e dezassete, abrangendo os meses de janeiro a junho e setembro
a dezembro de dois mil e dezassete.
Proposta n.º 47/17 - DGESE - Atribuição de
comparticipação financeira ao abrigo do protocolo de colaboração n.º 315/16 celebrado
entre o Município de Oeiras, a Associação de
Pais e Encarregados de Educação do Alto de
Algés do Agrupamento de Escolas de Miraflores e o Agrupamento de Escolas de Miraflores
- 2.ª tranche:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira no montante de dezasseis mil quinhentos e vinte e quatro euros
e sessenta cêntimos, à Associação de Pais e
Encarregados de Educação da Escola Básica
do Alto de Algés.
Proposta n.º 48/17 - DPGU - Alteração dos
sentidos de circulação da Rua Fernando de
Almeida e da Rua Tiago de Almeida, no Alto
dos Barronhos:
Deliberado aprovar a alteração de sentidos
de circulação da Rua Fernando de Almeida
(que passa de sentido único de circulação
para dois sentidos de circulação no troço compreendido entre a Rua Carlos Belo Morais e
a Rua Tiago de Almeida) e da Rua Tiago de
Almeida (alteração do sentido de circulação
na via localizada a poente da “praceta” do
Edifício Planalto), no Alto dos Barronhos, em
Carnaxide.
Proposta n.º 49/17 - DGP - Cedência de imóvel municipal sito na Av.ª Senhor Jesus dos
Navegantes, denominado “Edifício Interface” à Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E.M., S.A.:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 50/17 - DGP - Hasta pública de
veículos e máquinas de pequeno porte:
Deliberado aprovar a realização da hasta pública de veículos e máquinas de pequeno porte.
Proposta n.º 51/17 - DRH - Regulamento Interno de Aplicação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho na Administração Pública (1, 2, 3) do Município de Oeiras:
Deliberado aprovar a alteração da epígrafe
do artigo vigésimo sexto, do Regulamento de
Aplicação do Sistema Integrado de Gestão e
Avaliação de Desempenho na Administração
Pública do Município de Oeiras, por forma a
abranger a totalidade das carreiras que compõem atualmente o universo do pessoal não
docente e que a alteração tenha início a partir de um de janeiro de dois mil e quinze, para
que seja aplicável ao ciclo de avaliação dois
mil e quinze/dois mil e dezasseis.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 08 DE FEVEREIRO DE 2017
ATA NÚMERO TRÊS/DOIS MIL E DEZASSETE
RESUMO
Atribuição de voto de pesar pelo falecimento
do Eng.º Silva Ramos:

Deliberado exarar em ata um voto de pesar
pelo falecimento do Engenheiro Silva Ramos,
ex-Presidente da CMO, o qual deverá ser
transmitido à família.
Atribuição de voto de pesar pelo falecimento
de Fernando José Pires da Silva:
Deliberado exarar em ata um voto de pesar
pelo falecimento de Fernando José Pires da
Silva, filho de Fernando António da Silva e de
Emília Dias Pires, o qual deverá ser transmitido à família.
Proposta n.º 332/16 - DGPH - Regulamento
da Habitação em Regime de Arrendamento
Apoiado do Município de Oeiras:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 49/17 - DGP - Cedência de imóvel municipal sito na Av.ª Senhor Jesus dos
Navegantes, denominado “Edifício Interface”, à Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E.M., S.A.:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 52/17 - DGPH - Decisão final do
procedimento administrativo de despejo da
arrendatária Rosa Maria Jorge dos Santos
Mesquita, relativo ao fogo sito na Rua Antão
Gonçalves, n.º 8, 2º Dtº, B.º dos Navegadores,
em Porto Salvo:
Deliberado aprovar a decisão final do procedimento administrativo de despejo da
arrendatária Rosa Maria Jorge dos Santos
Mesquita, relativa ao fogo sito na Rua Antão Gonçalves, número oito, segundo direito,
Bairro dos Navegadores, em Porto Salvo.
Proposta n.º 53/17 - DGPH- Decisão final do
procedimento administrativo de despejo da
arrendatária Rosália Semente Carrondo, relativo ao fogo sito na Alameda Jorge Álvares, n.º
1, 1º Dtº, B.º dos Navegadores, em Porto Salvo:
Deliberado aprovar a decisão final do procedimento administrativo de despejo da arrendatária Rosália Semente Carrondo, relativo
ao fogo sito na Alameda Jorge Álvares, número um, primeiro direito, Bairro dos Navegadores, em Porto Salvo.
Proposta n.º 54/17 - DGPH - Decisão final do
procedimento administrativo de despejo da
arrendatária Gertrudes Maria Delgado, relativo ao fogo sito na Rua Dr. Nuno Simões, n.º 9,
3º Dtº, B.º Páteo dos Cavaleiros, em Carnaxide:
Deliberado aprovar a decisão final do procedimento administrativo de despejo da arrendatária Gertrudes Maria Delgado, relativo ao
fogo sito na Rua Dr. Nuno Simões, número
nove, terceiro direito, Bairro Páteo dos Cavaleiros, em Carnaxide.
Proposta n.º 55/17 - DGPH - Decisão final do
procedimento administrativo de despejo da
arrendatária Maria da Luz Santos Vaz, relativo ao fogo sito na Rua Dr. Vítor Sá Machado,
n.º 12, 3º Dtº, B.º do Páteo dos Cavaleiros, em
Carnaxide:
Deliberado aprovar a decisão final do procedimento administrativo de despejo da arrendatária Maria da Luz Santos Vaz, relativo ao
fogo sito na Rua Dr. Vítor Sá Machado, número doze, terceiro direito, Bairro do Páteo dos
Cavaleiros, em Carnaxide.
Proposta n.º 56/17 - DGPH - Decisão final do
procedimento administrativo de despejo da
arrendatária Maria Luísa da Conceição Silvestre, relativo ao fogo sito na Rua Dr. Oliveira Martins, n.º 38, piso 3 D, B.º Moinho das
Rolas, em Porto Salvo:
Deliberado aprovar a decisão final do procedimento administrativo de despejo da arrendatária Maria Luísa da Conceição Silvestre,
relativo ao fogo sito na Rua Dr. Oliveira Martins, número trinta e oito, piso três D, Bairro
Moinho das Rolas, em Porto Salvo.

Proposta n.º 57/17 – DASU - Publicitação do
início do procedimento regulamentar para
efeitos de participação procedimental - Aprovação de projeto de alteração do Regulamento “Hortas Comunitárias do Concelho de
Oeiras”:
Deliberado aprovar o projeto de alteração do
Regulamento “Hortas Comunitárias do Concelho de Oeiras”.
Proposta n.º 58/17 - DASU- Publicitação do
início do procedimento regulamentar para
efeitos de participação procedimental - Aprovação de projeto do Regulamento Jovens em
Movimento:
Deliberado aprovar a publicitação do projeto
do Regulamento Jovens em Movimento.
Proposta n.º 59/17 - DASSJ - Programa Tempo
Jovem 2017:
Deliberado aprovar o Programa “Tempo Jovem”, dois mil e dezassete.
Proposta n.º 60/17 - DGPH- Atribuição do
fogo municipal sito na Rua Thomaz de Mello,
n.º 15, R/C Esq., no B.º Alto da Loba, ao isolado Álvaro Alves da Luz:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação
T Um, sita na Rua Thomaz de Mello, quinze,
rés-do-chão esquerdo, no Bairro Alto da Loba,
ao isolado Álvaro Alves da Luz, mediante a
fixação da renda mensal no valor de cento e
seis euros e oitenta e três cêntimos, a partir
do dia um de março de dois mil e dezassete.
Proposta n.º 61/17 - SIMAS - Concurso público
nº 117/16 - Procedimento por concurso público para a empreitada de “Remodelação de redes domésticas em vários locais do Município
de Oeiras” - Alteração da nomeação de coordenador de segurança em obra e do diretor
de fiscalização em obra:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de trinta de janeiro de dois mil e dezassete, na qual aprovou
a alteração da nomeação do coordenador de
segurança em obra e diretor de fiscalização
em obra.
Proposta n.º 62/17 - SIMAS - Concurso público nº 6/16 - Empreitada de “Trabalhos gerais
de instalação ou substituição de acessórios,
ramais de ligação e redes de abastecimento
de água - Oeiras” - Alteração da nomeação de
coordenador de segurança em obra e do diretor de fiscalização em obra:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados
de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora,
da reunião datada de trinta de janeiro de dois
mil e dezassete, na qual aprovou a alteração
da nomeação do coordenador de segurança em
obra e diretor de fiscalização em obra.
Proposta n.º 63/17 - SIMAS - Concurso público n.º 88/16 - Empreitada destinada à remodelação de redes de abastecimento de água
no Bairro Autoconstrução, em Porto Salvo, no
Concelho de Oeiras - Suspensão do auto de
consignação:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de trinta de janeiro
de dois mil e dezassete, na qual aprovou a
suspensão do auto de consignação, no âmbito da empreitada destinada à remodelação
de redes de abastecimento de água no Bairro
Autoconstrução, em Porto Salvo, no Concelho
de Oeiras.
Proposta n.º 64/17 - GP - Relatório de Execução Orçamental e de Controlo de Gestão do
1º semestre de 2016 da Tratolixo - Tratamento
de Resíduos Sólidos, E.I.M.:
A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Execução Orçamental e de Controlo
de Gestão referente ao primeiro semestre

de dois mil e dezasseis, apresentado pela
“Tratolixo - Tratamento de Resíduos Sólidos,
E.I.M.”, contendo parecer do Fiscal Único,
sendo o mesmo enviado à Assembleia Municipal, igualmente para conhecimento.
Proposta n.º 65/17 - GP - Aprovação do Plano
de Atividades e Orçamento para 2017 da ARTEMREDE - Teatros Associados:
A Câmara tomou conhecimento do Plano de
Atividades e Orçamento para dois mil e dezassete da “Artemrede - Teatros Associados”,
bem como, o seu envio à Assembleia Municipal, igualmente para conhecimento.
Proposta n.º 66/17 - DPGU - Reordenamento
da circulação viária na Rua Fernão Lopes e
na Rua Feliciano Castilho, em Queijas:
Deliberado aprovar o reordenamento da circulação viária na Rua Fernão Lopes e na Rua
António Feliciano Castilho, em Queijas.
Proposta n.º 67/17 - DRH - Emissão de parecer
prévio vinculativo: celebração de contrato de
prestação de serviços - Aquisição de serviços
para apoio administrativo ao Gabinete de
Vereação do Partido Socialista, com António
Jorge Pinto Fernandes:
Deliberado aprovar a emissão de parecer prévio vinculativo, relativo à celebração do contrato de prestação de serviços, na modalidade
de avença, com António Jorge Pinto Fernandes para apoio administrativo ao Gabinete de
Vereação do Partido Socialista.
Proposta n.º 68/17 - GP - Relatório de Execução Orçamental do 3º trimestre de 2016 da
Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos Culturais e Desportivos, E.M.:
A Câmara tomou conhecimento do Relatório
Trimestral de Execução Orçamental da “Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos Culturais
e Desportivos, E.M.”, relativos ao terceiro trimestre dois mil e dezasseis, sendo o mesmo
remetido à Assembleia Municipal de Oeiras,
para tomada de conhecimento.
Proposta n.º 69/17 - GCAJ - Aquisição de imóvel denominado Alto dos Agudinhos, sito em
Carnaxide - Aprovação da minuta de escritura pública de compra e venda:
Deliberado aprovar a minuta de escritura
pública de compra e venda, referente à aquisição de imóvel denominado Alto dos Agudinhos, sito em Carnaxide.
Proposta n.º 70/17 - GCAJ - Análise do pedido
de indemnização, por reposição do equilíbrio
financeiro do contrato, apresentado pela empresa Mota-Engil, S.A. referente ao Passeio
Marítimo - Troço entre a Baía dos Golfinhos e
a Praia da Cruz Quebrada/Dafundo:
Deliberado aprovar a análise do pedido de
indemnização, por reposição do equilíbrio
financeiro do contrato, apresentado pela empresa Mota-Engil, Sociedade Anónima, referente ao Passeio Marítimo.
Proposta n.º 71/17 - DGESE - Atribuição de
subsídio para apoio ao funcionamento dos
refeitórios escolares da EB1/JI Jorge Mineiro
para o ano letivo 2016/2017:
Deliberado aprovar a atribuição do valor total
de onze mil setecentos e oitenta e dois euros
e vinte e oito cêntimos, à Associação de Pais e
Encarregados de Educação da EB Um/Jardim
de Infância Jorge Mineiro, para o ano letivo
dois mil e dezasseis/dois mil e dezassete.
Proposta n.º 72/17 - DGF - Fundo de Maneio
para 2017 - Aditamento à Proposta de Deliberação n.º 27/17, aprovada na reunião de
25/01/17:
Deliberado aprovar o aditamento à Proposta
de Deliberação número vinte e sete/dois mil e
dezassete, aprovada na reunião de vinte e cinco de janeiro/dois mil e dezassete, relativa ao
Fundo de Maneio para dois mil e dezassete.
Proposta n.º 73/17 - DGESE - Atribuição do
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subsídio para apoio ao funcionamento dos
Agrupamentos de Escolas e Escola Secundária, não agrupada, para o ano de 2017 - Correção aos valores aprovados através da Proposta de Deliberação n.º 32/17:
Deliberado aprovar a alteração da Proposta
de Deliberação número trinta e dois, de dois
mil e dezassete, no sentido de autorizar a atribuição do subsídio para apoio ao funcionamento dos Agrupamentos de Escolas e Escola
Secundária, não agrupada, para o ano de dois
mil e dezassete.

Comandante Joaquim Matias, em Paço de
Arcos, bem como, a ratificação do ato administrativo de decisão de aprovação/rejeição
dos erros e omissões praticado pelo Senhor
Vice-Presidente.

Proposta n.º 74/17 - DGF - Atribuição de subsídio aos Bombeiros Voluntários do Concelho:
Deliberado aprovar a atribuição de subsídio
aos Bombeiros Voluntários do Concelho.

Proposta n.º 332/16 - DGPH - Regulamento
da Habitação em Regime de Arrendamento
Apoiado do Município de Oeiras:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.

Proposta n.º 75/17 - DMA - Projeto de Regulamento do Arquivo Municipal de Oeiras:
Deliberado aprovar a promoção da consulta
pública do Projeto de Regulamento do Arquivo Municipal de Oeiras, acompanhado da
respetiva Nota Justificativa, por um período
de trinta dias úteis contados da data da sua
publicação no sítio institucional do Município de Oeiras, no Boletim Municipal e nos
locais de estilo.
Proposta n.º 76/17 - DRH - Reforço da atribuição de verba ao parceiro executante CCD, no
âmbito do Fundo de Emergência Social:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
quantia de sete mil e quinhentos euros, ao
Centro de Cultura e Desporto, a fim de possibilitar a atribuição de subsequentes apoios
no âmbito do FES.
Proposta n.º 77/17 - DRH - Preenchimento de
um 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 por tempo indeterminado:
Deliberado aprovar o recurso às reservas de
recrutamento de Assistente Técnico na área
de Ação Educativa do Município de Oeiras,
para preenchimento de um posto de trabalho,
com vista à constituição de relação jurídica
de emprego por tempo indeterminado.
Proposta n.º 78/17 - DGF - 3.ª alteração às
Grandes Opções do Plano e 3.ª alteração Orçamental da Despesa:
Deliberado aprovar a terceira alteração às
Grandes Opções do Plano e terceira alteração
Orçamental da Despesa, no valor de novecentos e quarenta e oito mil cento e cinquenta e
oito euros e sessenta cêntimos.
Proposta n.º 79/17 - DGESE - Atribuição de
comparticipação financeira para apoio ao
funcionamento do projeto “Inspira o teu Professor”, à Acessível Êxito - Associação:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2017
ATA
NÚMERO
QUATRO/DOIS
MIL
E DEZASSETE
RESUMO

Proposta n.º 49/17 - DGP - Cedência de imóvel
municipal sito na Av.ª Senhor Jesus dos Navegantes, denominado “Edifício Interface”,
à Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras,
E.M., S.A.:
Deliberado aprovar a cedência de imóvel municipal sito na Avenida Senhor Jesus dos Navegantes, denominado “Edifício Interface”, à
Parques Tejo, bem como, a sua remessa à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 79/17 - DGESE – Atribuição de
comparticipação financeira para apoio ao funcionamento do projeto “Inspira o Teu Professor”, à Acessível Êxito - Associação:
Deliberado atribuir uma comparticipação financeira no valor de doze mil euros, à Acessível Êxito – Associação, destinada a apoiar
a execução do Projeto “Inspira o teu Professor”, nas oito escolas com ensino secundário
de Oeiras, no ano letivo dois mil e dezasseis/
dois mil e dezassete.
Proposta n.º 82/17 - SIMAS - Procedimento
por concurso público para a empreitada destinada à substituição da conduta adutora da
Figueirinha, na Rua Eng.º Álvaro Roquete, no
Concelho de Oeiras - Aprovação da minuta do
contrato:
Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de treze de fevereiro
de dois mil e dezassete, na qual aprovou a minuta do contrato para a empreitada destinada
à substituição da conduta adutora da Figueirinha, na Rua Engenheiro Álvaro Roquete, no
Concelho de Oeiras.
Proposta n.º 83/17 - SIMAS - Autorização
genérica para a celebração de contratos de
aquisição de serviços, com dispensa do parecer prévio vinculativo, no âmbito dos SIMAS Serviços Intermunicipalizados dos Municípios
de Oeiras e Amadora:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.

Proposta n.º 80/17 - GP - Assunção de passivo,
da Habitágua - Serviços Domiciliários e Técnicos Especializados, Lda.:
Deliberado aceitar que o Município, enquanto sócio único da empresa, assuma o dever
de liquidação das dívidas remanescentes, da
responsabilidade da “Habitágua - Serviços
Domiciliários e Técnicos Especializados, Limitada” já definitivamente apuradas e identificadas e ainda a sua submissão à Assembleia Municipal para conhecimento.

Proposta n.º 84/17 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação Prevenir para desenvolvimento dos programas
“Crescer a Brincar” e “Nino e Nina: Programa
de Competências”:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira à Associação Prevenir,
no valor total de oito mil quinhentos e dez euros, destinada à aquisição dos manuais, acompanhamento técnico e realização da avaliação
do “Nino e Nina: Programa de Competências”
e do “Programa Crescer a Brincar”.

Proposta n.º 81/17 - DGEPIM - Ratificação do
ato administrativo de aceitação/rejeição dos
erros e omissões apresentados - Aprovação
dos relatórios preliminar e final, e consequente adjudicação relativa à requalificação
do Bairro Comandante Joaquim Matias, em
Paço de Arcos:
Deliberado aprovar os relatórios preliminar
e final, e consequente adjudicação da empreitada relativa à requalificação do Bairro

Proposta n.º 85/17 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira ao Centro Social
e Paroquial de São Romão de Carnaxide, para
apoio à reparação do tanque terapêutico:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, no montante de mil setecentos e noventa e cinco euros, ao Centro Social e Paroquial de São Romão de Carnaxide,
para apoio na substituição da bomba de calor
do tanque terapêutico.
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Proposta n.º 86/17 - DASSJ - Atribuição de
comparticipação financeira à VITAE - Associação de Solidariedade e Desenvolvimento
Internacional:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira, no valor de sessenta mil
seiscentos e setenta e cinco euros, à VITAE
- Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional.
Proposta n.º 87/17 - GDM - Reconhecimento
da isenção do pagamento do preço devido
pela cedência de informação geográfica, solicitada pelo Instituto de Tecnologia Química
e Biológica António Xavier (ITQB) - Universidade Nova de Lisboa:
Deliberado aprovar a cedência de informação
geográfica, referente a cinco espaços verdes:
Parque dos Poetas; Quinta de Santo António;
Quinta Real de Caxias; Parque Urbano de Miraflores; Quinta dos Sete Castelos, de modo a
levar a cabo a execução do projeto “Guia das
árvores de Oeiras”, a título gracioso.
Proposta n.º 88/17 – DGESE - Pagamento de
reembolsos referentes ao ano de 2016/2017,
dos transportes escolares:
Deliberado aprovar a atribuição do valor
total de onze mil trezentos e oitenta e três
euros e cinquenta e três cêntimos, para pagamento dos reembolsos relativos ao corrente
ano letivo, que deverá abranger seiscentos e
dezasseis alunos.
Proposta n.º 89/17 – DPE - Obra 04/DPE/15 Alteração de trabalhos da empreitada designada “Habitação Jovem - Rua Costa Pinto, n.º
126 - 132, Paço de Arcos”:
Deliberado aprovar a alteração de trabalhos
da empreitada designada de habitação jovem,
na Rua Costa Pinto, número cento e vinte e
seis/cento e trinta e dois, em Paço de Arcos.
Proposta n.º 90/17 - DRH - Emissão de parecer prévio vinculativo: Celebração de contrato de prestação de serviços - “Aquisição
de serviços de apoio técnico na área do nutricionismo - Projeto Comer Bem, Aprender
Melhor”:
Deliberado aprovar a emissão de parecer
prévio vinculativo à celebração do contrato
de prestação de serviços, na modalidade de
avença, com o Fernando Daniel Araújo Cardoso, para prestação de serviços de apoio técnico na área do nutricionismo - Projeto Comer
Bem, Aprender Melhor.
Proposta n.º 104/17 - DP - Pedido de alteração
ao alvará de loteamento n.º 1/14, solicitado
por Fita Métrica, Investimentos Imobiliários,
Lda., sito na Av.ª Duarte Pacheco e Rua de
Santo Amaro, em Oeiras:
Deliberado aprovar a alteração ao alvará de
loteamento número um, de dois mil e catorze, solicitado por Fita Métrica, Investimentos
Imobiliários, Limitada, sito na Avenida Duarte Pacheco, número um e Rua de Santo Amaro, em Oeiras.
Proposta n.º 91/17 - DRH - Emissão de parecer
prévio vinculativo: Celebração de contrato de
prestação de serviços - “Aquisição de serviços
de apoio técnico na área da engenharia civil Projetos de Estabilidade e Drenagem”:
Deliberado aprovar a emissão de parecer
prévio vinculativo favorável à celebração do
contrato de prestação de serviços, na modalidade de avença, com Tânia Vanessa Ravasqueira Calado, para apoio técnico na área da
engenharia civil - “Projetos de Estabilidade
e Drenagem”.
Proposta n.º 92/17 - DRH - Emissão de parecer prévio vinculativo: Celebração de contrato de prestação de serviços - “Aquisição
de serviços de apoio técnico ao Programa de
Ocupação de Tempos Livres” - “Bairro Limpo” - “Jovens em Movimento”:
Deliberado aprovar a emissão de parecer
prévio vinculativo à celebração dos contratos

de prestação de serviços, na modalidade de
avença, com Inês de Almeida Henriques e Teresa Margarida Ricardo Nobre, apoio técnico
ao Programa de Ocupação de Tempos Livres
- “Bairro Limpo” - “Jovens em Movimento”.
Proposta n.º 93/17 - DRH - Emissão de parecer
prévio vinculativo: Celebração de contrato de
prestação de serviços - “Aquisição de serviços
de apoio técnico ao Projeto Oeiras Solidária”:
Deliberado aprovar a emissão de parecer
prévio vinculativo à celebração do contrato de prestação de serviços, na modalidade
de avença, com Vanessa Filipa Ribeiro, para
apoio técnico ao projeto “Oeiras Solidária”.
Proposta n.º 94/17 - DRH - Emissão de parecer prévio vinculativo: Celebração de contrato de prestação de serviços - “Aquisição de
serviços no âmbito do programa de dinamização da atividade turística associada ao Palácio dos Marqueses de Pombal”:
Deliberado aprovar a emissão de parecer
prévio vinculativo à celebração do contrato
de prestação de serviços, na modalidade de
avença, com Paula Maria Nunes de Castro de
Sousa Monteiro, para apoio técnico ao programa de dinamização da atividade turística do
Palácio do Marquês de Pombal.
Proposta n.º 95/17 - DRH - Emissão de parecer
prévio vinculativo: Celebração de contrato de
prestação de serviços - “Aquisição de serviços
de apoio técnico na área da Comunicação”:
Deliberado aprovar a emissão de parecer
prévio vinculativo à celebração do contrato
de prestação de serviços, na modalidade de
avença, com Carolina Sá Bandeira, para apoio
à produção de conteúdos na área da Comunicação.
Proposta n.º 96/17 - DRH - Emissão de parecer prévio vinculativo: Celebração de contrato de prestação de serviços - “Aquisição de
serviços de apoio técnico aos processos de
recrutamento e seleção”:
Deliberado aprovar a emissão de parecer
prévio vinculativo à celebração dos contratos
de prestação de serviços, na modalidade de
avença, com Andreia Sofia Oliveira Canhão e
Isabel Maria Germano Pereira para apoio às
tarefas associadas à área do recrutamento e
seleção, pelo período de doze meses.
Proposta n.º 97/17 – DMA - Aprovação da minuta de protocolo de criação e de futura instalação, organização e funcionamento do Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos
de Cascais e Oeiras:
Deliberado aprovar a minuta do protocolo
para instalação, organização e funcionamento do Julgado de Paz do Agrupamento dos
Concelhos de Cascais e Oeiras, bem como, o
seu envio à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 98/17 – DRH - Concessão de Medalhas Municipais de Bons Serviços aos elementos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Dafundo:
Deliberado aprovar a concessão de Medalhas
Municipais de Bons Serviços aos elementos
do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Dafundo, considerados dignos desta distinção que
se distinguiram exemplar e notoriamente nos
serviços prestados ao Município:
Medalha Municipal de Bons Serviços (Grau
Ouro):
- António Manuel Neves Dias - Subchefe Quadro de Honra;
- Carlos Manuel Ventura Rodrigues - Oficial
Bombeiro de Segunda Classe Supranumerário;
- José António Martins Rijo - Subchefe.
Medalha Municipal de Bons Serviços (Grau
Prata):
- Nuno Alexandre Marques Ventura Pereira Subchefe;
- Tânia Sofia Prata Martins Cunha Caldeira Subchefe;
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- Vânia Maria Forte Mendes - Subchefe;
- Eduardo Jorge Oliveira Alves - Bombeiro de
Primeira Classe Quadro de Honra;
- Edgar Marques Cassamo - Bombeiro de Primeira Classe;
- João Paulo Lopes Hilário - Bombeiro de Terceira Classe;
- Cecília Maria Francisco Teixeira - Bombeiro
de Segunda Classe;
- Eduardo Paulo Santos Rendilheiro - Bombeiro de Primeira Classe;
- Francisco Augusto Pereira - Bombeiro de Terceira classe Supranumerário Quadro de Honra;
- Joel Sabino Alves Calhau - Bombeiro de Terceira Classe;
- Rolando Saraiva Lopes - Adjunto de Comando;
- José Manuel Varandas da Conceição António - Bombeiro de Primeira Classe;
- António Carlos Reis Figueira - Bombeiro de
Segunda Classe.
Medalha Municipal de Bons Serviços (Grau
Cobre):
- Pedro Jorge Beato Soares - Bombeiro de Primeira Classe;
- Alessander Frederick Carvalho Knipp - Bombeiro de Segunda Classe;
- Artur Santiago - Bombeiro de Terceira Classe Supranumerário;
- César dos Santos Tadeu - Bombeiro de Segunda Classe;
- Diogo André Gonçalves Pereira - Bombeiro
de Segunda Classe;
- João Miguel da Silva Sequeira Franco - Bombeiro de Segunda Classe
- Paulo Henrique Pinto Ribeiro - Bombeiro de
Segunda Classe;
- Sara Cristina Nunes Oliveira Dias - Bombeiro de Terceira Classe;
- Vítor Manuel da Encarnação Tadeu - Bombeiro de Terceira Classe.
- Tânia Miriam da Cunha Jorge - Bombeiro de
Terceira Classe;
- José Horta da Costa - Bombeiro de Terceira
Classe Supranumerário;
- Luís Miguel Martins Rijo - Bombeiro de Terceira Classe;
- Sérgio Filipe Andrade Pinheiro - Bombeiro
de Segunda Classe;
- Carlos Manuel Costa Borges - Bombeiro de
Terceira Classe;
- Paulo Jorge Vieira Pestana - Bombeiro de
Terceira Classe;
- Diogo Alexandre Pires Freitas - Bombeiro de
Terceira Classe.
Proposta n.º 99/17 - DRH - Atribuição do subsídio social mensal ao CCD para o ano de 2017:
Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, no
montante anual de trezentos e setenta e nove
mil e sessenta e cinco euros e noventa e seis
cêntimos, o que corresponde a um valor mensal de trinta e um mil e quinhentos e oitenta e
oito euros e oitenta e três cêntimos.
Proposta n.º 100/17 - DRH - Concessão de subsídio de apoio à estrutura ao CCD para o ano
2017:
Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, no montante anual de duzentos e seis mil duzentos e
setenta euros e noventa e um cêntimos.

Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio ao Instituto Zoófilo Quinta Carbone, no
valor de sete mil e oitocentos euros, para o
ano de dois mil e dezassete.
Proposta n.º 103/17 - DGPH - Resolução do
contrato de arrendamento celebrado com
Helder Carvalho Duarte relativo a uma habitação social, sita na Av. dos Cavaleiros, n.º 17
A, B.º Moinho da Portela, em Carnaxide:
Deliberado aprovar a resolução do contrato
de arrendamento celebrado com Helder Carvalho Duarte, relativo a habitação social.
Proposta n.º 105/17 – DGP - Adjudicação definitiva da alienação em hasta pública da viatura marca UMM, modelo 4X4, com a matrícula
XV-47-67, a Rui Miguel Miranda Lourenço:
Deliberado aprovar a adjudicação definitiva
a Rui Miguel Miranda Lourenço do veículo
marca UMM, modelo quatro por quatro, com
a matrícula XV- quarenta e sete-sessenta e
sete, pelo valor de mil e cinquenta euros.
Proposta n.º 106/17 – DD - Atribuição de comparticipação financeira às coletividades do
Concelho para apoio à atividade desportiva
regular, em 2017, 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 dezassete, para manutenção
e desenvolvimento da atividade desportiva
regular, num montante global setecentos e
trinta e dois mil oitocentos e sessenta euros.
Proposta n.º 107/17 - DD - Atribuição de comparticipação financeira às corporações de
bombeiros do Concelho de Oeiras envolvidas
em cada uma das provas da 35ª Edição Troféu CM Oeiras - Corridas das Localidades,
nomeadamente: Associação Humanitária
de Bombeiros Voluntários Progresso Barcarenense; Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Dafundo; Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Oeiras; Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carnaxide; Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Linda-a-Pastora:
Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira global de dois mil duzentos e setenta e cinco euros, às Corporações
de Bombeiros do Concelho:
- Mil e quatrocentos euros, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Progresso Barcarenense;
- Trezentos e cinquenta euros, à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários do
Dafundo;
- Cento e setenta e cinco euros, à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Oeiras;
- Cento e setenta e cinco euros, à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Carnaxide;
- Cento e setenta e cinco euros, à Associação
Humanitária de Bombeiros de Linda-a-Pastora envolvidas em cada uma das provas da
trigésima Quinta Edução Troféu Câmara Municipal de Oeiras – Corrida das Localidades.

Proposta n.º 101/17 - DRH - Preenchimento
de 6 postos de trabalho de Técnico Superior
na área de Gestão, com recurso às reservas
de recrutamento do Município previamente
constituídas - Relação jurídica de emprego
na modalidade de contrato de trabalho por
tempo indeterminado:
Deliberado aprovar o recurso às reservas de
recrutamento de Técnico Superior na área de
Gestão do Município de Oeiras, para preenchimento de seis postos de trabalho, com vista à constituição de relação jurídica de emprego por tempo indeterminado.

Proposta n.º 108/17 - DASSJ - Atribuição e
devolução de comparticipação financeira às
Juntas de Freguesia da União das Freguesias
para funcionamento dos equipamentos de infância - Acertos do 4.º trimestre de 2016:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira à Junta de Freguesia da
União das Freguesias de Oeiras e São Julião
da Barra, Paço de Arcos e Caxias, no valor de
noventa e oito euros e quarenta e quatro cêntimos, referente a acertos do quarto trimestre de dois mil e dezasseis, bem como, o seu
envio à Assembleia Municipal também para
aprovação.

Proposta n.º 102/17 - DASU- Atribuição de
subsídio à Associação do Instituto Zoófilo
Quinta Carbone para o ano de 2017:

Proposta n.º 109/17 - GP - Encerramento de
liquidação da “Habitágua - Serviços Domiciliários e Técnicos Especializados, Lda”:

Deliberado aprovar o relatório e contas da
liquidação da Habitágua – Serviços Domiciliários e Técnicos Especializados, Limitada,
assim como, a submissão à Assembleia Municipal para aprovação.

dos Cavaleiros, ao agregado familiar de Carla
Maria da Silva Mateus, mediante a fixação da
renda mensal em cinquenta e cinco euros e
seis cêntimos, com entrada em vigor no dia
um de abril de dois mil e dezassete.

Proposta n.º 110/17 – DGPH - Revogação
da Proposta de Deliberação nº 736/16, de
28/09/16 de atribuição do fogo sito na Rua
Dr. Vitor Sá Machado, n.º 18, r/c esqº, B.º Páteo dos Cavaleiros e atribuição do fogo sito
na Rua Dr. Nuno Simões, n.º 15, R/C Esqº, B.º
Páteo dos Cavaleiros, em Carnaxide, ao agregado familiar de Cátia Cilene de Moura Sampaio Baltazar:
Deliberado aprovar a revogação da proposta
de deliberação número setecentos e trinta e
seis, de dois mil e dezasseis de atribuição do
fogo sito na Rua Doutor Vítor Sá Machado,
número dezoito, rés-do-chão esquerdo, Bairro
Páteo dos Cavaleiros e a atribuição do fogo
T Dois, sito na Rua Doutor Nuno Simões, número quinze, rés-do-chão esquerdo, no Bairro
do Páteo dos Cavaleiros, em Carnaxide, ao
agregado familiar de Cátia Cilene de Moura
Sampaio Baltazar.

Proposta n.º 115/17 - DPHCT - Atribuição de
comparticipação financeira referente à temporada 2017 à Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira à Orquestra de Câmara de
Cascais e Oeiras, no valor de cento e vinte e
um mil seiscentos e oitenta euros.

Proposta n.º 111/17 - DHRU - P.º 07/DPE/16 Núcleo antigo do Dafundo - Concurso público
para a empreitada “Habitação Jovem - Avenida Ivens, n.º 8, no Dafundo” - Prorrogação
de prazo para apresentação de seguro-caução:
Deliberado aprovar a concessão de um prazo
de cinco dias úteis para que o adjudicatário apresente o documento comprovativo da
prestação da caução, relativo ao concurso público para a empreitada “Habitação Jovem Avenida Ivens, número oito, no Dafundo”.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 08 DE MARÇO DE 2017
ATA NÚMERO CINCO/DOIS MIL E DEZASSETE
RESUMO
Proposta n.º 332/16 - DGPH - Regulamento
da Habitação em Regime de Arrendamento
Apoiado do Município de Oeiras:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 83/17 - SIMAS - Autorização
genérica para a celebração de contratos de
aquisição de serviços, com dispensa do parecer prévio vinculativo, no âmbito dos Serviços Intermunicipalizados dos Municípios de
Oeiras e Amadora:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, na qual aprovou a emissão de uma
autorização genérica para os SIMAS, através
de deliberação do Conselho de Administração ou de decisões dos seus administradores
e do Diretor Delegado, no âmbito das delegações de competências existentes, procederem à celebração e renovação de contratos de
aquisição de serviços.
Proposta n.º 112/17 - DLAA - Atribuição de
toponímia na União das Freguesias de Algés,
Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo Largo Doutora Fátima Nogueira:
Deliberado aprovar para o espaço compreendido entre a Rua Doutor Manuel da Arriaga
e a Rua Elias Garcia, onde se irá instalar o
Centro de Saúde de Carnaxide-Extensão de
Algés, o topónimo com a designação Largo
Doutora Fátima Nogueira - mil novecentos e
cinquenta e nove/dois mil e dezasseis.
Proposta n.º 114/17 - DGPH - Atribuição de
fogo sito na Rua Dr. Nuno Simões, n.º 17, R/C
Fte, B.º Pátio dos Cavaleiros, ao agregado familiar de Carla Maria da Silva Mateus:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T Um
situado na Rua Doutor Nuno Simões, número dezassete, rés-do-chão frente, Bairro Pátio

Proposta n.º 116/17 - DPHCT- Fixação do valor
da inscrição no curso "Desafios do Fenómeno Religioso ao Mundo Contemporâneo” na
Livraria-Galeria Municipal Verney:
Deliberado aprovar a fixação do valor de inscrição no curso intitulado “Desafios do Fenómeno Religioso ao Mundo Contemporâneo”
de quinze euros para todas as sessões.
Proposta n.º 117/17 – GP - Alargamento da
ZEDL Miraflores - Urbanização H8 e a área
situada entre o ramo de entrada da CRIL e
o Parque Urbano de Miraflores - Resultados
de consulta pública - Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E.M., S.A.:
Deliberado aprovar o envio da pretensão de
alargamento/inclusão da Urbanização H Oito
e a área situada entre o ramo de entrada da
CRIL e o Parque Urbano de Miraflores na
ZEDL de Miraflores, bem como, a sua remessa à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 118/17 - GP - Inclusão do arruamento a Poente do Forte S. Julião da Barra,
Oeiras, na ZEDL da Praia da Torre - Parques
Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E.M., S.A.:
Deliberado aprovar a anexação do arruamento
situado a Poente do Forte São Julião da Barra,
em Oeiras, e respetivos lugares estimados de
estacionamento, à Zona de Estacionamento de
Duração Limitada, da Praia da Torre.
Proposta n.º 119/17 - SIMAS - Licenciamento
para a utilização de produtos “Microsoft” Abertura de procedimento pré-contratual ao
abrigo do acordo quadro celebrado entre a
entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPAP) e os vários parceiros
comerciais “Microsoft”:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de vinte e sete
de fevereiro de dois mil e dezassete, na qual
aprovou a abertura do procedimento ao abrigo do acordo quadro celebrado entre a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPAP) e os vários parceiros
comerciais “Microsoft”.
Proposta n.º 120/17 - SIMAS - Abate/alienação de bens:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de vinte e sete
de fevereiro de dois mil e dezassete, na qual
aprovou o abate/alienação de bens.
Proposta n.º 123/17 - GP - Relatório e Contas
de 2016 da Parques Tejo - Parqueamentos de
Oeiras, E.M., S.A.:
Deliberado aprovar o Relatório e Contas de
dois mil e dezasseis, contendo Certificação
Legal de Contas e Parecer do Fiscal Único
da “Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras,
E.M., Sociedade Anónima”, bem como, o seu
o envio à Assembleia Municipal de Oeiras,
para conhecimento.
Proposta n.º 124/17 - GP - Atribuição de comparticipação financeira à “Fundação o Século”, no âmbito do 3º Encontro de Literatura
Infanto-Juvenil da Lusofonia:
Deliberado aprovar a atribuição de uma com-
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participação financeira de três mil e quinhentos euros, a favor da Fundação “O Século”,
como comparticipação nos custos atinentes à
realização do Terceiro Encontro de Literatura
Infanto-Juvenil da Lusofonia.
Proposta n.º 125/17 - DPHC - Fixação do preço dos bilhetes e definição da entidade para
quem reverte a receita produzida com a sua
venda, no âmbito da iniciativa “Soam as Guitarras 2017”:
Deliberado aprovar a fixação do preço dos
bilhetes, no âmbito da iniciativa “Soam as
Guitarras Dois Mil e Dezassete”:
- Criação de um Bilhete/Passe de acesso aos
seis concertos, com um valor unitário de quarenta euros e limitado a setenta e cinco unidades disponíveis;
- Concertos de “Tó Trips mais João Doce” e
de “Marta Pereira da Costa convida Ricardo
Toscano”: Plateia - oito euros / Balcão - seis
euros;
- Concertos de “Miguel Araújo” e de “António Chainho convida Kepa Junkera”: Plateia
- doze euros e cinquenta cêntimos / Balcão dez euros e
- Concertos de “Manoel Oliveira” e de “Joel
Xavier”: Geral - sete euros e cinquenta cêntimos / Geral (visibilidade reduzida) - seis euros (Estes bilhetes só serão disponibilizados
se a lotação “Geral” esgotar).
Proposta n.º 126/17 - DGEPIM - P.º 70/DOM/
DGEPIM/14 - “Passeio Marítimo - Troço entre
a Baía dos Golfinhos e a Praia da Cruz Quebrada” - Prorrogação graciosa do prazo de
execução, ratificação do ato administrativo:
Deliberado ratificar o ato administrativo de
deferimento do pedido de prorrogação graciosa do prazo de execução, referente à empreitada “Passeio Marítimo - Troço entre a Baía dos
Golfinhos e a Praia da Cruz Quebrada”.
Proposta n.º 127/17 - GP - Inclusão da Rua
Francisco Marcelo Curto na ZEDL de Algés
resultados da consulta pública - Parques Tejo
- Parqueamentos de Oeiras, E.M., S.A.:
Deliberado aprovar a inclusão da Rua Francisco Marcelo Curto na Zona de Estacionamento de Duração Limitada de Algés, assim
como, a sua submissão à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 128/17 – DPHCT - Isenção do pagamento da taxa pela utilização temporária
da Livraria-Galeria Municipal Verney para
apresentação de livro “o Judaísmo em Belmonte no Tempo da Inquisição”:
Deliberado aprovar a isenção de pagamento
da taxa de trinta e dois euros e quatro cêntimos, pela utilização temporária da Livraria-Galeria Verney à Âncora Editora, para apresentação do Livro “O Judaísmo em Belmonte
no Tempo da Inquisição”, de Jorge Martins, no
dia treze de novembro, pelas dezoito horas.
Proposta n.º 129/17 – DPHCT - Fixação do preço dos bilhetes e definição da entidade para
quem reverte a receita produzida com a sua
venda, no âmbito do Dia Internacional do
Jazz 2017 - Mário Laginha Trio:
Deliberado aprovar a fixação do preço dos
bilhetes, no âmbito do Dia Internacional do
JAZZ dois mil e dezassete:
- Bilhete Individual - Plateia: dez euros / Balcão: oito euros.
Que a receita produzida pela venda de bilhetes para o concerto em questão reverta na íntegra para o Município de Oeiras.
Proposta n.º 130/17 - GCAJ - Processo de expropriação n.º 147 - Aquisição por via do direito privado dos prédios necessários para
a implantação e construção do Viaduto da
Quinta da Fonte:
Deliberado aprovar a aquisição por via do direito privado do prédio rústico denominado
“Vinhas”, sito em Lagares Velhos, para a implantação e construção do Viaduto da Quinta
da Fonte.

Proposta n.º 131/17 - DRH- Preenchimento de
1 posto de trabalho de Assistente Operacional na área de Limpeza Urbana, com recurso
à reserva de recrutamento do Município previamente constituída - Relação jurídica de
emprego na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado:
Deliberado aprovar o recurso à reserva de recrutamento de Assistente Operacional na área
de Limpeza Urbana do Município de Oeiras,
para preenchimento de um posto de trabalho,
com vista à constituição de relação jurídica de
emprego por tempo indeterminado.
Proposta n.º 132/17 - DGESE - Transportes
escolares 2016/2017 - Pedido de alteração de
passe para realização de estágio profissional
e análise de 3 candidaturas ao subsídio de
transporte escolar:
Deliberado aprovar o cabimento no valor quinhentos e vinte e cinco euros e sessenta cêntimos, sendo noventa e três euros e quarenta
cêntimos a alunos que frequentam escolas
dentro do Concelho e quatrocentos e trinta e
dois euros e vinte cêntimos, a alunos que frequentam escolas fora do Concelho, destinado
ao pagamento das faturas relativas a títulos
de transporte (decorrente da atribuição do
subsídio nos meses de março a junho).
Proposta n.º 133/17 - DP - Compra de terreno
da Miracima, Urbanizações, Lda., em Porto
Salvo - Parcelas 24 e 24S:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 134/17 - DGESE - Transportes escolares - Pagamento de reembolsos referentes
a 2016/2017 - Escola Profissional de Imagem,
Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho e
Escola Profissional Agrícola D. Dinis:
Deliberado aprovar a atribuição do valor total de cento e vinte e sete euros e dezasseis
cêntimos, para pagamento dos reembolsos
relativos ao corrente ano letivo, à Escola
Profissional de Imagem e Escola Profissional
Agrícola Dom Dinis.
Proposta n.º 135/17 - DOM - P.º 133/DOM/
DGEPIM/16 - “Requalificação do Bairro Comandante Joaquim Matias, em Paço de Arcos” - Aprovação da minuta de contrato:
Deliberado aprovar a minuta de contrato da
empreitada “Requalificação do Bairro Comandante Joaquim Matias, em Paço de Arcos”, com a empresa Protecnil - Sociedade
Técnica de Construções, Limitada.
Proposta n.º 136/17 - DGF - 2.ª Revisão Orçamental e 2.ª Revisão às Grandes Opções do
Plano de 2017:
Deliberado aprovar a Segunda Revisão Orçamental e a Segunda Revisão às Grandes Opções do Plano de dois mil e dezassete e submeter as mesmas à aprovação da Assembleia
Municipal.
Proposta n.º 137/17 - DGF - 4.ª alteração às
Grandes Opções do Plano e 4.ª Alteração ao
Orçamento:
Deliberado aprovar a quarta alteração às
Grandes Opções do Plano e a quarta alteração Orçamental da Despesa, no valor de trezentos e vinte e dois mil duzentos e trinta e
nove euros e setenta e nove cêntimos.
Proposta n.º 113/17 - DRH - Processos disciplinares n.º 05/16 e n.º 08/16, instaurado a José
Armindo Martins Rosa:
Deliberado aplicar ao trabalhador José Armindo Martins Rosa, a sanção disciplinar única de despedimento.
Proposta n.º 121/17 - DRH- Processo disciplinar n.º 14/16, instaurado a Maria Palmira Ribeiro Lino da Silva:
Deliberado aplicar à trabalhadora Maria Palmira Ribeiro Lino da Silva, a sanção disciplinar única de suspensão efetiva, pelo período
de vinte e cinco dias.
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Proposta n.º 122/17 - DRH - Processo disciplinar n.º 16/16, instaurado a Nuno Miguel Ribeiro Correia:
Deliberado aplicar ao trabalhador Nuno Miguel Ribeiro Correia, a sanção disciplinar
única de repreensão escrita.

EDITAL N.º 48/2017
PAULO CÉSAR SANCHES CASINHAS DA SILVA
VISTAS, LICENCIADO EM GESTÃO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
FAZ PÚBLICO que, esta Câmara Municipal,
em reunião ordinária realizada em 08 de fevereiro de 2016, deliberou, no uso das competências fixadas na alínea k), do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/13, de 12 de
setembro, aprovar e submeter à Assembleia
Municipal, após apreciação pública, o Projeto de Regulamento do Arquivo Municipal de
Oeiras, que seguidamente se transcreve:
PROJETO DE REGULAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE OEIRAS
Preâmbulo
Nota Justificativa
No dia-a-dia de qualquer organização é produzido um elevado volume de informação que
implica uma ação consertada tendo em vista
a sua efetiva gestão. O Município de Oeiras
não é exceção. A autarquia é responsável pelo
controlo eficiente e sistemático da produção,
receção, manutenção, utilização e destino dos
documentos administrativos, no sentido de
constituir e manter prova e informação sobre
as suas atividades e transações, para além de
controlar a produção, organização e gestão integrada dos sistemas de informação existentes na Câmara Municipal de Oeiras.
Neste contexto, é de toda a importância que
exista um regulamento do Arquivo Municipal
que defina procedimentos administrativos e
técnicos necessários à conservação, proteção,
valorização e divulgação da informação e documentação da Câmara Municipal de Oeiras.
A definição e o cumprimento de normas
transversais e comuns a todos os serviços são
fundamentais para uma correta gestão da informação, desde o momento da sua produção
ao seu arquivamento, comunicação e preservação, no sentido de imprimir alguma disciplina e coerência na atuação da autarquia
nestas matérias.
O presente Regulamento pretende promover
uma correta e eficaz gestão da informação municipal, que conduzirá a uma maior agilidade
na tomada de decisão e a um consequente aumento da celeridade na resposta ao Munícipe.
Peça importante na simplificação administrativa e consequente rentabilização de recursos,
proporciona ainda uma evidente redução de
custos decorrentes de uma progressiva otimização e desmaterialização de procedimentos.
No cumprimento do estipulado pelos artigos
112.º e 241.º da Constituição da República
Portuguesa, que atribui poderes aos municípios para aprovarem os seus regulamentos,
possibilitando o ajustamento de algumas regras gerais, consignadas na legislação superior, às especificidades da organização municipal e tendo em conta a alínea g) do n.º 1 do
art.º 25.º e a alínea k) do n.º 1 do art.º 33 do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua redação atual, e tendo em consideração a Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, que estabelece o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos
documentos, o Decreto-Lei n.º 16/1993, de 23
de janeiro e disposto na Portaria n.º 412/2001,
de 17 de abril, com a alteração do anexo n.º 1
aprovada pela Portaria n.º 1253/2009, de 14
de outubro, que lhe conferem a integração na
política arquivística nacional e na prática de
gestão documental das autarquias.
Em cumprimento do disposto nos artigos 100.º
e 101.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo anexo do Decreto-Lei
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o projeto de regu-

lamento será objeto de consulta pública, pelo
prazo de trinta dias, contados da data da sua
publicação, na íntegra, em Boletim Municipal
e na Internet, no sítio institucional do Município o qual, será submetido à respetiva aprovação da Assembleia Municipal de Oeiras.
Capítulo I
Disposições Gerais
Artigo 1.º
Lei habilitante
O presente Regulamento é elaborado no uso
da competência regulamentar prevista no n.º
7 do artigo 112.º e no artigo 241.º, ambos da
Constituição da República Portuguesa, e conferida pela alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
conjugada com a alínea g) do n.º 1 do artigo
25.º, da mesma lei, do Decreto-Lei n.º 16/93,
de 23 de janeiro e Portaria n.º 412/2001, de 17
de abril, com as alterações introduzidas pela
Portaria n.º 1253/2009, de 14 de outubro e da
Lei n.º 46/2007, de 24 de agosto.
Artigo 2.º
Âmbito de aplicação e objeto
O presente regulamento define, com base na
legislação em vigor, as normas de funcionamento do Arquivo Municipal de Oeiras, de
ora em diante designado por Arquivo.
Artigo 3.º
Enquadramento orgânico
O Arquivo é da responsabilidade da unidade
orgânica definida pelo Regulamento Orgânico do Município de Oeiras.
Capítulo II
Constituição e Atribuições
Artigo 4.º
Constituição
1. O Arquivo é constituído pela documentação
produzida e recebida pelo Município, no desenrolar da sua atividade, independentemente do seu suporte ou formato.
2. É constituído, ainda, por documentação e informação recolhida pelo seu valor informacional e histórico, com relevância para o Concelho e para a construção da sua memória futura.
Artigo 5.º
Atribuições
1. Ao Arquivo compete a gestão do ciclo de
vida da informação e dos documentos produzidos e recebidos pelo Município, com vista
à sua organização, tratamento, avaliação, conservação e comunicação.
2. A gestão do ciclo de vida da informação e
dos documentos pressupõe a implementação
de medidas conducentes à racionalização e à
eficácia dos procedimentos adotados na gestão da informação.
3. Compete também ao Arquivo a definição,
divulgação e sensibilização junto dos serviços
de boas práticas de gestão da informação.
4. A intervenção do Arquivo inicia-se com a
definição dos modelos e procedimentos a implementar na organização.
5. No desenvolvimento das suas competências, o Arquivo deve estabelecer as relações
necessárias com os restantes serviços do Município no sentido do desenvolvimento de
projetos de interesse organizacional.
Capítulo III
Recolha
Artigo 6.º
Transferência de documentação
1. Os serviços municipais devem promover,
findos os prazos de conservação administrativa definidos legalmente, o envio da documentação ao Arquivo.
2. As transferências da documentação devem
obedecer aos requisitos legais em vigor e definidas internamente.
Artigo 7.º
Condições de transferência
1. A documentação deve ser enviada ao Arquivo no seu suporte original e devidamente identificada e acondicionada em livros,
maços, pastas, caixas ou outras unidades de
instalação.
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2. A identificação das unidades de instalação
deve seguir os modelos definidos internamente.
3. As remessas de documentação devem ser
acompanhadas de um Auto de Entrega e de
uma Guia de Remessa, disponíveis em manual interno, para identificação e controlo da
documentação remetida, obrigatoriamente
assinada pelas partes envolvidas no processo.
4. Para o efeito do previsto no número anterior devem ser utilizados os modelos em vigor, conforme definido pela entidade tutelar
dos Arquivos em Portugal.
5. A Guia de Remessa deve ser preenchida
pelo serviço produtor e feita em duplicado,
ficando um exemplar no Arquivo e outro no
serviço de origem.
6. Os processos e requerimentos devem ser
numerados.
7. Na ausência de uma ou mais folhas, deve
ser acrescentada uma “folha de desagregação
de documentos”, indicando as folhas em falta
e o motivo, assinada pelo responsável do serviço remetente.
Artigo 8.º
Incorporação de documentação produzida
por entidades externas
O Município de Oeiras pode, através do seu
Arquivo, intervir fora do seu espaço institucional, promovendo a incorporação de fundos
documentais por depósito, compra, doação
ou outros meios de aquisição previstos para
o efeito.
Capítulo IV
Tratamento técnico da documentação
Artigo 9.º
Tratamento arquivístico
1. Compete ao Arquivo, uma vez rececionada
a documentação, proceder ao seu tratamento
arquivístico, com vista à sua preservação, garantia de acesso e comunicação.
2. O Arquivo deve organizar os fundos documentais à sua guarda, de acordo com sistemas
de classificação, respeitando as normas nacionais e internacionais em vigor.
3. Compete ainda, ao Arquivo, a produção
de Instrumentos de Descrição Documental
(IDD) que permitam a organização e recuperação da informação.
Capítulo V
Avaliação e eliminação da informação
Artigo 10.º
Avaliação
1. A avaliação da informação produzida no
âmbito da atividade municipal tem por objetivo a determinação do seu valor para efeitos
de conservação permanente ou eliminação,
findos os respetivos prazos de conservação
administrativa.
2. É da responsabilidade do Arquivo Municipal a aplicação dos prazos de conservação de
documentos que constam da tabela de seleção nos termos da legislação em vigor.
3. Os referidos prazos de conservação são contados a partir da data final dos procedimentos administrativos.
4. Nos casos em que a informação produzida
é omissa, deve proceder-se de acordo com o
disposto nos diplomas legais em vigor.
Artigo 11.º
Seleção
A seleção da informação consiste na identificação dos documentos que podem ser eliminados, tendo em conta a aplicação dos prazos
legais, bem como a sua utilidade e o seu interesse administrativo e informacional.
Artigo 12.º
Eliminação
1. A eliminação da informação só poderá
concretizar-se após parecer favorável dos serviços produtores e deliberação do executivo
municipal.
2. Compete exclusivamente ao Arquivo proceder à eliminação física dos documentos do
Município, mesmo que não se encontrem à
sua guarda.

3. Devem ser respeitados os critérios definidos em função dos diferentes graus de confidencialidade dos documentos a eliminar, assegurando que os documentos confidenciais
ou com dados pessoais são eliminados de forma a não permitir a sua reconstituição.
4. Os autos de eliminação devem ser remetidos à entidade de tutela dos arquivos nacionais.
5. A eliminação de informação não prevista
na legislação, só poderá ser levada a cabo
após parecer vinculativo da entidade de tutela dos arquivos nacionais.
Artigo 13.º
Formalidades de eliminação
1. Os documentos a eliminar devem ser acompanhados de Auto de Eliminação, o qual faz
prova do abate patrimonial.
2. O Auto de Eliminação deve ser assinado
pelo responsável do serviço produtor, pelo
responsável do Arquivo e pelo Presidente
da Câmara ou por quem tenha delegação de
competências na matéria.
3. Um Auto de Eliminação deve ser feito em
duplicado, devendo ficar um exemplar no Arquivo e o outro remetido à entidade de tutela
dos arquivos nacionais.
Capítulo VI
Acesso à Informação
Artigo 14.º
Acessibilidade, comunicabilidade e reproduções
1. Compete ao Arquivo promover a comunicação e a difusão do seu acervo.
2. As formas de comunicação e difusão passíveis de serem utilizadas são as seguintes:
a) Disponibilização de instrumentos de descrição arquivística (IDD) do seu acervo;
b) Consulta presencial ou em linha;
c) Realização de exposições físicas, virtuais
ou ações de divulgação ou sensibilização;
d) Realização de mostras documentais;
e) Redação de artigos para publicação;
f) Realização de ações de formação;
g) Empréstimos internos;
h) Empréstimos para exposições;
i) Reprodução de documentos em suporte digital ou em papel.
3. O acesso à informação classificada como
confidencial só poder ser disponibilizada com
autorização do Presidente da Câmara.
Artigo 15.º
Empréstimos de documentos
1. A disponibilização dos documentos para
consulta ou empréstimo depende da sua comunicabilidade, conforme legislação ou regulamentos em vigor.
2. A solicitação de documentação pelos serviços municipais deve obrigatoriamente ser
feita através do preenchimento de uma requisição interna, disponível em manual interno, onde se identifica o pedido, o serviço
requisitante e a identificação inequívoca do
requisitante.
3. A documentação só poderá permanecer
no serviço requisitante até ao máximo de
30 dias, renováveis por mais dois períodos
iguais.
4. Os serviços requisitantes não podem tramitar processos entre si sem dar conhecimento
desse facto ao Arquivo.
5. A entrada de documentação requisitada no
Arquivo implica a conferência e análise da
sua integridade e completude.
6. A deteção de faltas ou desorganização de
um processo implica a sua devolução ao serviço requisitante para regularização da situação detetada.
7. O empréstimo de documentos que se encontrem digitalizados só pode ser feito mediante autorização por escrito da chefia do
serviço requisitante.
Artigo 16.º
Consultas presencial ou em linha
1. Os utilizadores que recorram ao Arquivo
devem preencher uma ficha de consulta.

2. Não é permitido escrever sobre os documentos ou praticar qualquer ato passível de
os danificar, sendo proibido transportar alimentos ou bebidas para a sala de leitura.
3. Não é permitido usar, na sala de leitura,
qualquer material de escrita que não seja lápis ou lapiseira.
4. Não é permitido praticar qualquer ato passível de perturbar o normal funcionamento
da sala de leitura ou do Arquivo, tal como falar em voz alta ou falar ao telemóvel.
5. O utilizador que publique obras (inclui-se monografias, teses ou artigos, excluindo-se trabalhos escolares até ao grau de licenciatura, inclusive) com base em informação
disponibilizada pelo Arquivo deve facultar
duas cópias dos trabalhos efetuados: um para
o Arquivo, outro para a Rede Municipal de
Bibliotecas. As cópias podem ser em suporte
papel ou digital.
6. A informação à guarda do Arquivo que tenha sido digitalizada poderá ser consultada
em linha através dos endereços disponibilizados.
Artigo 17.º
Reproduções
1. As reproduções de documentos devem ser
analisadas individualmente atendendo às
condições de conservação da documentação.
2. As reproduções para fins de publicação
devem obrigatoriamente fazer menção à fonte e ao Arquivo Municipal do Município de
Oeiras.
3. As reproduções serão taxadas segundo a tabela de taxas e licenças do município.

Capítulo VII
Segurança da Informação
Artigo 17.º
Conservação
1. Compete ao Arquivo zelar e garantir que
a informação no Município é conservada em
condições de segurança e acesso exclusivo a
indivíduos autorizados, independentemente
do suporte da informação e dos documentos.
2. Devem ser privilegiadas as ações de preservação da informação numa perspetiva
proactiva, devendo ser, no entanto, antecipadas medidas de contingência a implementar
em caso de desastre ou de risco de perda da
informação à guarda do Município.
3. O Arquivo deve promover a elaboração de
um Plano de Preservação Digital que permitirá identificar quais as funcionalidades que
devem ser implementadas e a forma de manter a integridade e usabilidade dos documentos em suporte digital ao longo do tempo.
4. Ao Arquivo compete também desenvolver
planos de preservação da documentação que
se encontre noutro tipo de suporte, planeando ações de conservação preventiva e reativa,
sempre que se revele necessário.
Capítulo VIII
Cumprimento
Artigo 18.º
Cumprimento do Regulamento
Compete à Autarquia zelar pelo cumprimento do presente Regulamento.
Artigo 19.º
Sanções
1. Os funcionários do Município, os dirigentes
e demais colaboradores são disciplinar, civil
e criminalmente responsáveis pela utilização
da informação obtida ou pela modificação do
suporte original para fins estranhos ao serviço, designadamente, quando dessa utilização,
sejam prejudicados direitos fundamentais
de terceiros, sejam violados ou revelados
o segredo relativo à propriedade literária,
artística ou científica, segredos comerciais,
industriais ou relativos à vida das empresas,
ou não seja, de alguma forma, assegurada a
autenticidade e integridade da informação
ou a identidade dos produtores, pelos meios
adequados.

2. Sem prejuízo das disposições legais aplicáveis, as infrações ao disposto no presente Regulamento implicam a aplicação de medidas
sancionatórias que podem ir da advertência
verbal, passando pela suspensão do acesso à
consulta e utilização, até à expulsão do edifício e interdição de acesso ao Arquivo.
Capítulo IX
Disposições Finais
Artigo 20.º
Norma revogatória
Com a entrada em vigor do presente regulamento considera-se revogado o Regulamento
do Arquivo publicado pelo Edital n.º14/96, de
18 de janeiro de 1996.
Artigo 21.º
Revisão
O presente Regulamento será revisto sempre
que se revele pertinente para um correto,
eficaz e eficiente funcionamento do Arquivo
Municipal.
Artigo 22.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor 15
dias após a sua publicação em Diário da República.
MAIS FAZ PÚBLICO que o mencionado Regulamento se encontra em apreciação pública, durante trinta dias, a contar da publicação deste edital, nos termos dos artigos 100.º
e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 07 de janeiro.
E para constar se passou o presente e outros
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares
públicos do costume.
Oeiras, 10 de fevereiro de 2017
O Presidente,
Paulo Vistas
EDITAL N.º 40/2017
PAULO CÉSAR SANCHES CASINHAS DA SILVA
VISTAS, LICENCIADO EM GESTÃO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
FAZ PÚBLICO que, esta Câmara Municipal,
em reunião ordinária realizada em 11 de janeiro de 2017, deliberou, no uso das competências fixadas na alínea k), do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei 75/13, de 12 de
setembro, aprovar e submeter à Assembleia
Municipal, após apreciação pública, o Alargamento da ZEDL de Miraflores – Urbanização
H8, que seguidamente se transcreve:
Alargamento da ZEDL de Miraflores – Urbanização H8
I- Introdução:
1. A “Parques Tejo – Parqueamentos de Oeiras, E.M. SA “ é uma Empresa Municipal que
tem como objeto social a construção, instalação e gestão de sistemas de estacionamento
público pago, à superfície ou em estruturas
executadas no solo ou no subsolo, no território do concelho de Oeiras.
2. A particular atenção com que o Município
de Oeiras tem seguido a problemática da mobilidade dos cidadãos e das acessibilidades,
justifica a preocupação de manter atualizados os instrumentos que regulamentam o
quotidiano dos seus munícipes e visitantes,
procurando disciplinar o bem escasso que é
o estacionamento.
3. O acumular de experiência, na atividade
de gestão do estacionamento à superfície, por
parte da “Parques Tejo, E.M., S.A.” assume
particular relevância porquanto da justeza
da disciplina do referido estacionamento e da
adequação do mesmo às situações vividas no
dia-a-dia, resulta numa maior concretização
do bem-estar das populações, sua mobilidade
e consequente qualidade de vida.
II – Análise:
4. A CMO, através da Informação sumária
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2016 DPGU/NAM - Cfr. Anexo 1- defendeu a
necessidade de serem melhoradas as condições de acesso, circulação e estacionamento
na entrada de Miraflores, através da construção de dois ramos de acesso da CRIL a Miraflores (saída para sul e entrada vinda de Sul)
e, ainda, a requalificação do troço norte da
Avenida Norton de Matos;
5. Todavia, tendo em conta os custos de implementação de tais soluções, o que leva a que a
mesma tenha de ser realizada por fases, optou
a Parques Tejo por, desde já, requalificar o troço norte da Av.ª Norton de Matos, tendo por
base o estudo desenvolvido pelo DPGU/NAM;
6. Ora, a referida requalificação inclui, por
sua vez, igual requalificação do acesso Norte
da Urbanização H8, atualmente encerrada à
circulação, situação que importa alterar.
7. Concomitantemente, deverá ser alargada a
Zona de Estacionamento de duração limitada
de Miraflores, passando a mesma abranger
o estacionamento existente na Urbanização
H8 e a área situada entre o ramo da entrada
da CRILL e o parque Urbano de Miraflores,
conforme planta que se junta como Anexo 2;
8. Deverão, assim, ser igualmente aprovadas
as tarifas a aplicar, conforme tabela de preços
que se junta como Anexo 3 e que se traduz na
definição de:
a. Tarifa verde e tarifa espacial a aplicar na
generalidade da área da Urbanização H8;
b. Tarifa vermelha e semanal na área compreendida entre a Av.ª Norton de Matos, a entrada Norte da Urbanização H8 e o ramo de
entrada da CRIL;
9. Paralelamente, deverá ainda ser delegado
na “ Parques Tejo” o exercício de poderes e
faculdades compreendidos nas competências
previstas na alínea d) do n.º 1 do art.º 5.º do
DL 44/2005, de 23.02, ao abrigo do disposto na
alínea rr) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013,
de 12.09, bem como no disposto no art.º 35.º e
seguintes do CPA e no art.º 5.º n.º 1, alíneas c),
g) e h) e no n.º 4 e, ainda, art.º 11.º n.º 1 alínea
g), todos dos Estatutos da Parques Tejo- Parqueamentos de Oeiras EM, S.A”.
III – Fundamentação legal e/ou regulamentar:
10. A presente proposta de deliberação encontra a sua base jurídica conformadora nos
termos do disposto:
- No Artigo 2.º, n.ºs 1 e 2, alíneas a) e b) do
DL n.º 81/2006, de 20 de Abril, que aprovou o
Regime relativo às condições de utilização de
parques e zonas de estacionamento;
- No art.º 5.º n.º 1 alíneas c), g) e h) e no n.º 4 e,
art.º 11.º n.º 1 alínea g) e art.º 18.º, n.º1, alínea
h), todos dos Estatutos da Parques Tejo;
- No Regulamento Geral aprovado pela CMO
em 29.07.2015 (deliberação n.º 570/2015) e
em 16.12.2015 (deliberação n.º 1038/2015);
- Na alínea d) do n.º 1 do art.º 5.º do DL
44/2005, de 23.02, ao abrigo do disposto na
alínea rr) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013,
de 12.09;
- No disposto no art.º 35.º e seguintes do CPA
e no art.º todos dos Estatutos da “Parques
Tejo- Parqueamentos de Oeiras EM, S.A”.
IV - Proposta:
Pelo exposto, propõe-se a aprovação, pelo executivo municipal:
1. O alargamento da Zona de Estacionamento
de Duração Limitada de Miraflores de modo
a abranger o estacionamento existente na Urbanização H8 e a área situada entre o ramo da
entrada da CRILL e o parque Urbano de Miraflores, conforme planta junta como Anexo 2;
2. A aprovação das tarifas a aplicar na área
em causa, conforme tabela de preços junta
como Anexo 3 e que se traduz na definição de:
a. Tarifa verde e tarifa espacial a aplicar na
generalidade da área da Urbanização H8;
b. Tarifa vermelha e semanal na área compreendida entre a Av.ª Norton de Matos, a entrada Norte da Urbanização H8 e o ramo de
entrada da CRIL;
3. Da delegação, na “ Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E.M. SA ” do exercício de
poderes e faculdades compreendidos nas

competências previstas na alínea d) do n.º 1
do art.º 5.º do D.L. 44/2005, de 23.02, ao abrigo
do disposto na alínea rr) do n.º 1 do art.º 33.º
da Lei 75/2013, de 12.09, bem como n disposto no art.º 35.º e seguintes do CPA e no art.º
5.º n.º 1 alíneas c), g) e h) e no n.º 4 e, ainda,
art.º 11.º n.º 1 alínea g), todos dos Estatutos
da “Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras
EM, S.A”.
4. Submissão da proposta a consulta pública,
nos termos do art.º 101.º, do CPA, publicando-se, para esse efeito, no Boletim Municipal e
na Internet.
V – Anexos:
Anexo I: Informação Sumaria 2016 DPGU/
NAM
Anexo II: Localização da nova área a abranger pela ZEDL de Miraflores;
Anexo III: Preçário a aplicar
MAIS FAZ PÚBLICO que o mencionado Regulamento se encontra em apreciação pública, durante trinta dias, a contar da publicação deste edital, nos termos dos artigos 100.º
e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 07 de janeiro.
E para constar se passou o presente e outros
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares
públicos do costume.
Oeiras, 02 de fevereiro de 2017
O Presidente,
Paulo Vistas

D

ELIBERAÇÕES DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE OEIRAS

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 27/2016
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2016
DELIBERAÇÃO N.º 180/2016
VOTO DE LOUVOR PELA PARTICIPAÇÃO
DE MADALENA GUERRA NO CAMPEONATO
EUROJUNIOR DE BODYBOARD EM MARROCOS, APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PSD
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou
por unanimidade, com trinta e oito votos a
favor, sendo dezasseis do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras Mais À Frente, oito
do Partido Socialista, sete do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular e
um do Partido pelos Animais e pela Natureza,
aprovar um Voto de Louvor, apresentado pelo
Grupo Político Municipal do Partido Social
Democrata, pela participação de Madalena
Guerra, estudante da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Carnaxide e do Concelho de Oeiras, no Campeonato Eurojunior
de Bodyboard em Marrocos com uma vitória
para Portugal.
DELIBERAÇÃO N.º 181/2016
VOTO DE LOUVOR AO SPORT ALGÉS E DAFUNDO, APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO IOMAF
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou
por unanimidade, com trinta e oito votos a favor, sendo dezasseis do Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, oito do Partido Socialista, sete do Partido Social Democrata,
quatro da Coligação Democrática Unitária, um
do Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Partido
pelos Animais e pela Natureza, aprovar um
Voto de Louvor, apresentado pelo Grupo Político Municipal Isaltino Oeiras Mais à Frente, à
equipa feminina do Sport Algés e Dafundo pela
conquista do primeiro lugar nos campeonatos
nacionais de clubes de natação da primeira di-
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visão, que decorreram este fim de semana nas
piscinas municipais da Póvoa do Varzim.
DELIBERAÇÃO N.º 182/2016
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO RELATIVA
À CRIAÇÃO DE UM SERVIÇO DE TRANSPORTE PRÓPRIO, GERIDO PELA CMO OU ENTIDADE DISTINTA, APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PSD
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da Proposta de Recomendação
referida em título, e deliberou por unanimidade, com trinta e oito votos a favor, sendo
dezasseis do Grupo Político Isaltino Oeiras
Mais à Frente, oito do Partido Socialista,
sete do Partido Social Democrata, quatro da
Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular e um do Partido pelos
Animais e pela Natureza, recomendar à Câmara Municipal de Oeiras que, ouvidas as
freguesias, promova a criação de um serviço
de transporte próprio, gerido por si ou por
entidade distinta, por forma a servir os munícipes em geral e os idosos e/ou de mobilidade
reduzida em particular.
Mais deliberou que esta proposta de recomendação seja publicada em jornal local e
de âmbito nacional.
DELIBERAÇÃO N.º 183/2016
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE
MARIA DE FÁTIMA BAPTISTA PINHEIRO
NOGUEIRA (1959-2016), DIRETORA DO ACES
DE LISBOA OCIDENTAL E OEIRAS, APRESENTADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou
por unanimidade, com trinta e oito votos a
favor, sendo dezasseis do Grupo Político Isaltino Oeiras Mais À Frente, oito do Partido
Socialista, sete do Partido Social Democrata,
quatro da Coligação Democrática Unitária,
um do Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar
um Voto de Pesar pelo falecimento de Maria
de Fátima Baptista Pinheiro Nogueira, bem
como propor à Câmara Municipal de Oeiras
a atribuição de um topónimo do município,
conforme sugestão da Junta de Freguesia da
União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
(proposta de deliberação número duzentos e
um barra dois mil e dezasseis).
DELIBERAÇÃO N.º 184/2016
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO - PROTEGER OS IDOSOS DE OEIRAS - REFORÇAR O
PROGRAMA DE TELEASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA, APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da Proposta de Recomendação
referida em título, e deliberou por unanimidade, com trinta e oito votos a favor, sendo
dezasseis do Grupo Político Isaltino Oeiras
Mais à Frente, oito do Partido Socialista, sete
do Partido Social Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de
Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Partido pelos Animais e pela Natureza, recomendar à Câmara
Municipal de Oeiras:
Um - Que sejam facilitadas as condições de
acesso ao serviço de teleassistência domiciliária aos idosos, flexibilizando o modo de
pagamento de custos associados, reduzindo o
impacto financeiro inicial;
Dois - Que seja criado um regime de isenção
de custos associados ao serviço de teleassistência domiciliária para idosos que vivam
sozinhos e para os idosos que beneficiam do
Complemento Solidário para Idosos;
Três - Que seja feita uma nova campanha de
divulgação envolvendo IPSS’s e Juntas de
Freguesia.
DELIBERAÇÃO N.º 185/2016
PROPOSTA C.M.O N.º 825/16 - DPHCT – ADESÃO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS À REDE

“CIDADES PELA VIDA/CIDADES CONTRA A
PENA DE MORTE” – “CITIES FOR LIFE/CITIES AGAINST THE DEATH PENALTY
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número oitocentos e
vinte e cinco barra dezasseis, a que se refere
a deliberação número vinte e sete da Reunião da Câmara Municipal, realizada em nove
de novembro de dois mil e dezasseis e deliberou por unanimidade, com trinta e três votos
a favor, sendo treze do Grupo Político Isaltino
Oeiras Mais à Frente, oito do Partido Socialista, cinco do Partido Social Democrata, quatro
da Coligação Democrática Unitária, um do
Bloco de Esquerda, um do Centro Democrático Social-Partido Popular e um do Partido
pelos Animais e pela Natureza, aprovar a adesão do Município de Oeiras à iniciativa da Comunidade de Santo Egídio declarando o dia
trinta de novembro, Dia “Cidades pela Vida
– Cidades Contra a Pena de Morte” / “Cities
for Life – Cities Against the Death Penalty”,
conforme proposto pelo Órgão Executivo do
Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 186/2016
PROPOSTA C.M.O N.º 865/16 - DASSJ – ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ÀS JUNTAS DE FREGUESIA DAS UNIÕES
DAS FREGUESIAS E FREGUESIA PARA FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS
DE INFÂNCIA TRANSFERIDOS PARA IPSS –
ACERTOS 3.º TRIMESTRE DE 2016
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número oitocentos
e sessenta e cinco barra dezasseis, a que se
refere a deliberação número vinte e sete da
Reunião da Câmara Municipal, realizada em
vinte e três de novembro de dois mil e dezasseis e deliberou por unanimidade, com trinta
e dois votos a favor, sendo doze do Grupo Político Isaltino Oeiras Mais à Frente, oito do
Partido Socialista, cinco do Partido Social
Democrata, quatro da Coligação Democrática Unitária, um do Bloco de Esquerda, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular e
um do Partido pelos Animais e pela Natureza, aprovar a atribuição de comparticipação
financeira às seguintes Juntas das Uniões de
Freguesia e Freguesia, uma vez que há valores
em défice face ao montante atribuído para
o terceiro trimestre de dois mil e dezasseis
(deliberação número cento e quinze, de dois
mil e dezasseis, da Assembleia Municipal de
Oeiras à proposta de deliberação número quinhentos e vinte e sete, de dois mil e dezasseis,
da Câmara Municipal de Oeiras):
Juntas das Uniões de Freguesia e Freguesia –
Valor:
Da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas – seis mil setecentos e sessenta euros e
nove cêntimos:
Junta de Freguesia de Porto Salvo – mil quinhentos e cinquenta e sete euros e dez cêntimos:
Total- oito mil trezentos e dezassete euros e
dezanove cêntimos.
A devolução do seguinte montante pelas seguintes Juntas das Uniões de Freguesias, sendo que este deverá ser deduzido na próxima
transferência a efetuar pelo Município, por
forma a fazer face aos acertos do terceiro trimestre de dois mil e dezasseis:
Juntas das Uniões de Freguesia e Freguesia –
Valor:
União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e
Cruz Quebrada/Dafundo – nove mil seiscentos
e oitenta e seis euros e oitenta cêntimos;
União das Freguesias de Oeiras e São Julião da
Barra, Paço de Arcos e Caxias – dois mil duzentos e sessenta euros e trinta e nove cêntimos.
Total – onze mil novecentos e quarenta e sete
euros e dezanove cêntimos, conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
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ENSINO

Programa alerta para a importância
dos professores na sociedade

‘

I

nspira o Teu Professor’ é o nome de um programa das Mentes
Empreendedoras que pretende sensibilizar a sociedade civil e a
comunidade escolar para o papel do professor e a sua importância na
sociedade, através de workshops e concursos.
A iniciativa parte do princípio de que professores mais motivados e reconhecidos vão melhorar o seu desempenho e contribuir para um maior sucesso
escolar dos alunos.
O programa existe desde 2015 e prevê o desenvolvimento de uma série de atividades com alunos do ensino secundário com o objetivo de os levar a refletir
sobre a importância do professor, nas suas vidas e na sociedade.
Com isto, pretende-se que os alunos mudem o seu comportamento perante o
professor, valorizando-o mais e, consecutivamente, que o professor se sinta
mais relevado e motivado, melhorando o seu desempenho.
Em Oeiras, o projeto abrange alunos do 11.º ano de escolaridade, das oito
escolas com ensino secundário da rede pública: EB/S
Aquilino Ribeiro, EB/S Amélia Rey Colaço, ES Camilo
Castelo Branco, ES Luís de Freitas Branco, ES Prof. José
Augusto Lucas, ES Quinta do Marquês e ES Sebastião
e Silva. O programa já permitiu a realização de 27
workshops nos quais participaram cerca de 600 alunos. ¬

(...) pretende-se que os alunos mudem
o seu comportamento perante o professor,
valorizando-o mais (...)

CONFERÊNCIAS

Futuro sustentável: é possível?

S

ubordinado ao tema ‘Futuro
Sustentável’, o 12.º ciclo de
Conversas na Aldeia Global
arrancou no passado dia 16
de março com o objetivo de criar um
espaço de debate e discussão sobre a
implementação das diversas dimensões
do desenvolvimento sustentável – económica, social, cultural, ambiental e/ou
tecnológica.
Com uma programação relativa à resolução da Organização das Nações Unidas,
o presente ciclo tem por base a Agenda
2030 de desenvolvimento sustentável
para transformar o nosso mundo, constituída por 17 objetivos globais para o
desenvolvimento sustentável.
Esta agenda resulta do trabalho conjunto
de governos e cidadãos de todo o mundo
para criar um novo modelo global para
acabar com a pobreza e a fome, a redução
das desigualdades, promover a paz, a
prosperidade, o crescimento económico
e o bem-estar de todos, a igualdade de
género, a educação de qualidade, proteger o ambiente e combater as alterações
climáticas.
Que Mundo queremos em 2030? Haverá
menos fome, menos desigualdades, mais
justiça no Mundo? Será que em 2030
teremos conseguido atingir todos os objetivos de desenvolvimento sustentável?
Como é que se vive numa sociedade em
crescente desigualdade social? O mundo
enfrenta hoje grandes desafios. Resposta a estas e outras questões colocadas

(...) o presente ciclo tem por base a Agenda 2030
de desenvolvimento sustentável para transformar
o nosso mundo, constituída por 17 objetivos globais
para o desenvolvimento sustentável.
pelos convidados e pelo público vão ser trabalhadas
por um conjunto de participantes das áreas sociais e
humanas, ciências políticas e económicas, ciências da
natureza e humanidades.
A primeira sessão deste novo ciclo teve como convidado
o economista João César das Neves, para uma reflexão
que teve como ponto de partida a questão ‘E depois do
Brexit e dos novos muros?’.
Professor catedrático da Universidade Católica, César
das Neves preside ao Conselho Científico da Faculda-

de de Ciências Económicas e Empresariais e tem-se
dedicado à investigação de temas como a pobreza e o
desenvolvimento, ciclos económicos, desenvolvimento
económico português, pensamento económico medieval
e, mais recentemente, a ética económica. Autor de mais
de 40 livros e múltiplos trabalhos científicos é também
colaborador regular na imprensa, assinando a coluna
‘Não há almoços grátis’, no Diário de Notícias. ¬
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BIBLIOTECAS

Consolas de jogos nas
bibliotecas. Sim? Porquê?

N

as bibliotecas municipais de
Oeiras pode encontrar uma variedade de programas, atividades e
serviços públicos, bem como uma
diversificada coleção constituída
por cerca de 150 mil documentos
de múltiplos suportes, entre livros, CD, DVD, jornais
e revistas, jogos de tabuleiro, videojogos e ebooks.
Considerando o papel crescente dos jogos no dia-a-dia de crianças e jovens, as bibliotecas municipais
pretendem acompanhar esta realidade e proporcionar
oportunidades de aprendizagem através do gaming.
Recentemente, com o objetivo de manter a dinâmica
de oferta de novos serviços gratuitos, as bibliotecas
em Oeiras colocaram à disposição do seu público
infanto-juvenil consolas de jogos para utilização
exclusiva nos seus espaços.
De forma a proporcionar novas experiências de
aprendizagem através da interatividade dos videojogos, estão disponíveis – mediante a intermediação
dos técnicos de serviço – nos espaços infantis de
Algés e Oeiras ou no Espaço Bibliotech do Multimédia em Carnaxide, um televisor LED e uma consola
de jogos Playstation 4.
Em simultâneo, é facultado o acesso a mais de 50 títulos de videojogos lúdicos ou didáticos, relacionados
com o mundo da literatura, do cinema ou do conhecimento e que estimulam a imaginação, a aventura,
exploração e criatividade. A coleção de videojogos
pode ser consultada nas bibliotecas ou ser feito o
empréstimo domiciliário de um videojogo por um
período de 15 dias.
Existe uma tendência natural para associar efeitos
perversos aos videojogos – promovem a agressividade ou o isolamento e são uma perda de tempo. Não
obstante, com as sucessivas mudanças tecnológicas
e a emergência de novas formas de comunicação, o
cérebro humano está cada vez mais exposto à multitarefa e a diferentes desafios intelectuais.
Deste modo, é correto continuar a comparar o com-

portamento atual da maioria dos consumidores de
entretenimento da era digital com os hábitos culturais de há 30 anos atrás? Nos dias de hoje, será
adequado colocar em contraste os videojogos com
as antigas convenções da leitura?
É consensual que devemos encorajar as crianças a
ler mais e promover o gosto e os hábitos de leitura.
Em todo o caso, na cultura atual, mesmo o leitor
mais ávido passa invariavelmente algum tempo
com outros meios de comunicação – internet, jogos,
cinema ou televisão.
Todas as formas de leitura e de cultura têm as suas
virtudes. As recompensas da leitura envolvem a
interpretação, aprendizagem e armazenamento da
informação, o que, por sua vez, requer esforço e
concentração. Por outro lado, no mundo dos jogos,
as recompensas estão em toda a parte – mais vidas,
acesso a outros níveis, novos equipamentos, desafios ou feitiços.

Se existe preocupação – legítima – em relação ao
que as crianças e jovens assistem na televisão ou
leem, o mesmo deve acontecer com aquilo que
jogam. Todos os novos meios permitem informar
o ser humano e agilizá-lo socialmente, no entanto
precisam de ser consumidos com moderação e de
forma suficientemente diversificada.
Daí que as bibliotecas municipais de Oeiras selecionem e disponibilizem jogos nas estantes, incentivando o entretenimento para todos e a ligação
entre o mundo dos livros, do cinema, das séries
televisivas e dos videojogos.
Visite uma biblioteca perto de si e seja bem-vindo
ao mundo do gaming. ¬
Mais informações
http://catalogo.cm-oeiras.pt/
http://oeiras-a-ler.blogspot.pt/

INICIATIVAS

Projeto capacita jovens para as artes
Odisseia é um projeto de formação e capacitação
artísticas promovido pela Artemrede em seis municípios associados – Almada, Barreiro, Moita, Oeiras,
Santarém e Sesimbra – e que tem como participantes diretos jovens entre os 16 e os 25 anos residentes
nestes territórios.
Trata-se de um projeto a três anos – 2016 a 2018 –
constituído por três componentes artísticas – teatro/
dramaturgia, artes de rua e cinema/música. Cada
uma dessas componentes desdobra-se em duas
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fases: formação certificada e a criação de um objeto
artístico nas áreas identificadas.
Os artistas responsáveis pelas diferentes componentes do projeto são o ator e encenador Rui Catalão, a
companhia de artes de rua Radar 360 e o realizador
e músico António-Pedro. Deste projeto resultarão
três objetos artísticos: o espetáculo de teatro E
Agora Nós, o espetáculo de artes de rua Histórias
em Viagem e um filme musicado constituído por seis
Curtas Migratórias.

Para a concretização deste projeto a Artemrede
conta com a parceria da cooperativa de solidariedade social RUMO no acompanhamento social e na
avaliação, assim como com uma rede alargada de
parceiros locais, com trabalho desenvolvido na área
social e/ou cultural, em cada um dos municípios
envolvidos.
Odisseia é cofinanciado pela Fundação Calouste
Gulbenkian, no âmbito da 2ª edição do programa
PARTIS. ¬

PENSAR

livros

O Amante em análise
com Ana Gomes

O

Amante’, um dos
maiores sucessos
da escritora Marguerite Duras,
obra que marcou
a literatura francesa do século XX, esteve em análise
na sessão do mês de março do ciclo de
conversas Livros Proibidos que teve
como convidada a eurodeputada Ana
Gomes.
Relato de uma intensa paixão amorosa e sexual entre uma adolescente
francesa, branca e pobre, de formação

‘

(...) é também a afirmação de uma nova perspetiva, em que
a mulher aparece como figura dominante, desconstruindo
uma visão do feminino construída na matriz da solidão,
da fragilidade e da dependência emocional.

ocidental, e um chinês de classe alta da
Indochina (antiga colónia francesa), a
obra de cariz autobiográfico revela uma
enorme coragem de Marguerite Duras,
tendo em conta o enredo do livro.
A narrativa expõe o relacionamento
escandaloso e proibido entre uma jovem
europeia e um oriental, algo inconcebível
segundo o quadro normativo e as convenções sociais à época. Por outro lado,
é também a afirmação de uma nova perspetiva, em que a mulher aparece como
figura dominante, desconstruindo uma
visão do feminino construída na matriz da
solidão, da fragilidade e da dependência
emocional.
Esta obra foi proibida e censurada em
muitos países do mundo, justamente por
fazer a apologia da livre vivência do amor
erótico e da mulher esfíngica que destrói
e serviu de base para este encontro e
para um debate moderado pelo jornalista
Ricardo Costa. ¬

cursos

Desafios do fenómeno religioso
ao mundo contemporâneo

D

esafios do Fenómeno Religioso ao Mundo
Contemporâneo é o tema do curso que
decorre até 27 de maio na Livraria-Galeria Municipal Verney, em Oeiras. Com
coordenação a cargo de Paulo Mendes Pinto, o curso
propõe uma abordagem a tópicos da atualidade que
implicam, por parte dos cidadãos, um olhar atento, esclarecido e limpo dos apriorismos e preconceitos fáceis
de um populismo crescente.
Ao longo de sete semanas, o curso tem versado assun-

tos como ‘Religião, comunicação e totalitarismos numa
Europa em mudança’, ‘Religião, fundamentalismos e
terrorismo num clima de medo’, ‘A atual situação de
perseguição dos cristãos no Médio Oriente’, ‘Migrantes e refugiados: o novo desafio a longo prazo para a
Europa’ ou ‘A liberdade e a diversidade religiosa num
pragmatismo de diálogo necessário’, tendo como oradores, entre outros, Cândida Pinto, José Manuel Anes,
Félix Lungo, Pedro Calado e José Vera Jardim. ¬

(...) o curso propõe uma
abordagem a tópicos
da atualidade que implicam,
por parte dos cidadãos,
um olhar atento, esclarecido
e limpo dos apriorismos
e preconceitos fáceis de um
populismo crescente.
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EXPOSIÇÃO

Três novas exposições com
obras nunca mostradas

O

Centro de Arte Manuel de Brito
(CAMB) inaugurou, no dia 30 de março,
três novas exposições: ‘O Afeto’, ‘Os Artistas Surrealistas na Coleção Manuel
de Brito’ e ‘O Legado de Mário Henrique Leiria’.
Em ‘O Afeto’ estão patentes as obras oferecidas à
família Brito por 50 artistas, de Sonia Delaunay,
nascida em 1885, a Rui Pedro Jorge, nascido em
1987, ao longo de meio século, em ocasiões especiais, como visitas a ateliers, o Natal, o nascimento
dos filhos ou os aniversários.
Destacam-se as ofertas de uma tela de Júlio Pomar
como prenda de casamento, uma carta de despedida de António Dacosta recebida nas vésperas
da sua morte, em 1990, de um desenho a pastel, ‘A

Marquesa saiu às Cinco’, de Paula Rego aquando da
sua exposição individual no CAMB ou um retrato
de Manuel de Brito pintado por Fátima Mendonça
após a sua morte.
A exposição ‘Os Artistas Surrealistas na Coleção
Manuel de Brito’ inclui obras de artistas como António Pedro, Cândido da Costa Pinto, António Dacosta, Artur do Cruzeiro Seixas, Jorge Vieira, Fernando
Azevedo, Mário Cesariny de Vasconcelos, Marcelino
Vespeira, Carlos Calvet da Costa, Eurico Gonçalves,
António Quadros, Raul Perez e Mário Botas.
No terceiro núcleo expositivo apresenta-se o espólio
de Mário Henrique Leiria, adquirido por Manuel de
Brito após a sua morte, em 1980.
Poeta, escritor, tradutor, pintor, crítico de arte e edi-

EXPOSIÇÃO

All in Wonder
no Palácio do Egipto

O

Centro Cultural Palácio do
Egipto acolheu, de 21 de março a 22 de abril, a exposição
All in Wonder, uma mostra de
trabalhos da autoria de Nomen.
Graffiter, foi nas ruas que começou a
difundir a sua arte. Inicialmente letras,
‘coloridas e dançantes’, como o próprio
as define, mais tarde procurando uma
nova abordagem de rostos figurativos,
habitualmente femininos.
A exposição permitiu conhecer as
diversas facetas do trabalho de Nomen,
com destaque para o retrato das faces e
expressões de rostos femininos, que se
transformaram numa espécie de cunho
pessoal do artista.
O que tem procurado – “pintar e exprimir
dois olhos, um nariz e uma boca de uma
maneira diferente, sempre procurando
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novas essências da expressão humana,
quer seja do modo realista, ou expressionista, ou até um modo mais figurativo
abstrato” – resulta em obras de arte
verdadeiramente hipnotizantes.
Nesta mostra Nomen apresentou o seu
“universo colorido”, refletido numa
exposição vasta, versátil e entusiasmante,
abordando todas as áreas onde o artista
se empenhou: Letras Graffiti; Rostos
Femininos, incluindo a série Zoom B
Girls; Intervenção Social, com representação de algumas das suas mais polémicas
obras no Hall of Fame Amoreiras 2012/14;
Design e Decoração, com as Light Box, e
o livro ‘Nomen Graffiti - My Life History’,
lançado recentemente na galeria do artista, Double Trouble Estúdio.
Neste âmbito, Nomen executou ainda a
pintura de mural de graffiti ao vivo. ¬

tor tinha espírito de colecionador, tendo acumulado
cartazes, fotografias, catálogos, manifestos e tudo o
que se relacionava com as artes e as letras. Era um
leitor ávido e na sua biblioteca, com cerca de 3000
livros, destacam-se os dos seus poetas e escritores
favoritos como Marquês de Sade, Baudelaire, André
Breton, Aragon, Prévert, Sartre ou Kafka. São milhares os jornais e as revistas, da Time à Newsweek,
da Hara Kiri à Charlie, do Mosquito ao Mickey, do
erotismo à ficção científica, do jazz ao cinema. Um
imenso património para descobrir.
As três exposições podem ser vistas até 17 de
setembro. ¬

CRIAR

(...) um desafio aos visitantes para
que descubram este património
de outras formas, através da
desconstrução e da reinterpretação
estimulada pelas obras.

EXPOSIÇÃO

Do Convento
ao Palácio
O

eiras acolheu, de 11 de março a 9 de abril, a exposição ‘Do Convento ao Palácio’,
mostra resultante do convite da Câmara Municipal à Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa, dando continuidade a uma parceria já longa que
potencia uma dinâmica de apoio e incentivo aos alunos finalistas de Escultura.
O palácio e os jardins do Marquês de Pombal voltaram a ser escolhidos para a apresentação dos trabalhos desenvolvidas pelos alunos ao longo de dois semestres – 34 peças no
total – num exercício de reflexão e reinterpretação daqueles espaços.
Uma exposição que funciona também como um desafio aos visitantes para que descubram
este património de outras formas, através da desconstrução e da reinterpretação estimulada pelas obras. ¬
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CRIAR

EXPOSIÇÕES

Códigos de Vida
na Verney

Um convite ao passado e à descoberta
de outros povos e terras de Angola
que pela arte de Neves e Sousa ficaram
eternizados e foram através desta
mostra resgatados do tempo.

A

Livraria-Galeria Municipal Verney/Coleção
Neves e Sousa apresentou, de 11 de março
a 6 de maio, a exposição ‘Códigos de Vida
na Coleção Neves e Sousa’.
Um convite ao passado e à descoberta de outros povos e
terras de Angola que pela arte de Neves e Sousa ficaram
eternizados e foram através desta mostra resgatados do
tempo. As aguarelas que fizeram parte desta exposição
constituem um testemunho da mestria de Neves e Sousa
mas também um reflexo de uma época, de outros modos
de vida com os seus códigos e regras, e claro, com a beleza natural que o pintor tão bem captava. ¬

LIVROS

‘Sempre Chopin’ apresentado em Oeiras

S
‘

empre Chopin’, título do livro da autoria
de Ana Maria Patacho, foi apresentado
em Oeiras no início do mês de março,
celebrando o primeiro ano de existência
da obra.
A autora, munícipe de Oeiras, é licenciada em Filosofia e trabalhou durante cerca de 30 anos
na RTP na área da produção/realização de programas
culturais. Está reformada desde 2005 e para além da
colaboração como professora de Literatura Portuguesa
na Universidade Sénior de Oeiras, formou o grupo de
poesia a seis vozes ‘Grupo Oeiras Verde’ e tem-se dedicado também à escrita, tendo já publicado, em 2014, a
novela ‘Escrever um conto é acrescentar… um conto’ e,
em 2016, o romance ‘Sempre Chopin’. A apresentação
ficou a cargo do poeta e dinamizador cultural Carlos
Peres Feio. ¬
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CRIAR

EXPOSIÇÃO

Artes visuais no
Palácio Ribamar
‘

I

B DP Visual Arts Exhibition’ foi o nome da exposição patente na
Galeria Municipal Palácio Ribamar, em Algés, de 11 a 19 de março.
A mostra foi promovida pela Câmara Municipal de Oeiras e pela St.
Dominic’s International School. ¬

HOMENAGEM

Palmas para os 90 anos
de Ruy de Carvalho
O ator Ruy de Carvalho foi homenageado por ocasião do seu 90.º aniversário – completado no dia 1 de março passado – com uma iniciativa realizada no auditório municipal
com o seu nome, em Carnaxide.
A distinção, promovida pela Associação Cultural A Voz de Paço de Arcos com o apoio da
empresa municipal Oeiras Viva, SA, consistiu no descerramento de uma placa comemorativa a que se seguiu um momento de poesia de homenagem ao ator, protagonizada
por Tito Lívio. Refira-se que Ruy de Carvalho é munícipe do concelho de Oeiras, residindo há vários anos na localidade de Paço de Arcos. ¬
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CRIAR

MÚSICA

Novo festival celebra
a arte da guitarra

E

ntre 31 de março e 9 de abril, Oeiras recebeu a primeira edição do festival ‘Soam as Guitarras’, uma
iniciativa da Câmara Municipal de Oeiras e da
Ghude. Foram seis noites de concertos, num novo
evento musical que celebra a arte da guitarra e a sua diversidade, em espaços singulares e com encontros inéditos.
O primeiro desses encontros aconteceu logo na noite de
estreia, com Tó Trips e o percussionista João Doce. No dia
seguinte foi a vez de Miguel Araújo subir ao palco, seguindo-se Manuel de Oliveira, depois Marta Pereira da Costa com o
saxofonista Ricardo Toscano, a dupla António Chainho e Kepa
Junkera e, finalmente, Joel Xavier.
Este evento pretendeu celebrar, em espaços intimistas, o universo da guitarra – acústica portuguesa, elétrica – explorando
também a fusão da sua sonoridade com outros instrumentos. ¬
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CRIAR

INICIATIVAS

Dia da Água dedicado
aos mais pequenos

E

xperiências com água, insufláveis, balões, pinturas faciais, street
food, air bungee e até burritos, de tudo foi possível experimentar
nas comemorações do Dia Mundial de Água promovidas pelo
SIMAS de Oeiras e Amadora no passado dia 2 de abril no Parque
dos Poetas. ¬

LAZER

Curtas

GASTRONOMIA

Carnaval para todas
as idades em Oeiras

Feira do Fumeiro
de Vinhais

Foliões de todas as idades marcaram presença nos desfiles que animaram
Oeiras por alturas do Carnaval.
Palhaços, balões e música – a cargo de Quimbé – não faltaram nos desfiles
infantis dinamizados pela União das Freguesias de Carnaxide e Queijas.
As iniciativas contaram com a participação de cerca de 2 500 crianças.
A União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo também pensou nas crianças organizando desfiles e concursos de
máscaras nos quais os mais pequenos foram os protagonistas, mas não
só. O ginásio dos bombeiros do Dafundo acolheu o Carnaval Sénior, com
animação assegurada por Fernando Correia, lanche partilhado e desfile.
Todas as iniciativas contaram com o apoio da Câmara Municipal. ¬

Decorreu de 10 a 12 de março a 18.ª Promoção
Gastronómica e Mostra de Artesanato do Concelho de Vinhais, no primeiro andar do Mercado
Municipal de Oeiras.
Este evento, que conta com o apoio das Câmaras
Municipais de Oeiras e de Vinhais e da Casa do
Concelho de Vinhais, consiste num certame gastronómico, turístico-cultural composto por música popular, mostra e venda de fumeiro certificado
e artesanato com possibilidade de degustação da
gastronomia tradicional transmontana.¬
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MEXER

CORRIDA

Oeiras no percurso
da Meia Maratona

O

neozelandês Jake Robertson venceu a
prova masculina da 27.ª edição da Meia
Maratona de Lisboa realizada no passado
dia 19 de março, enquanto o triunfo na prova feminina foi para a etíope Mare Dibaba. Os portugueses mais bem classificados foram Jéssica Augusto
(Sporting) e Samuel Barata (Benfica) que alcançaram o sétimo e o sexto lugares nas provas feminina
e masculina, respetivamente.
De assinalar que foi dado em Algés o tiro de partida
de todos os escalões de elite desta que é a prova de
atletismo mais participada do País.

O programa oficial teve início no dia 18 de março, com a corrida Vitalis 7Km Jamor-Lisboa, com
partida na Praça da Maratona do Estádio de Honra,
no Jamor, e percurso até ao Mosteiro dos Jerónimos,
em Belém, pela Estrada Marginal.
No dia 19 decorreram em simultâneo as provas
CTT Wheelchair Racing (atletas em cadeira de
rodas), a EDP Meia Maratona de Lisboa (21Km)
e a Mini Maratona Vodafone (7Km), que este ano
contou com a participação do presidente da Câmara, Paulo Vistas.
Associando-se a este mega evento desportivo, o

Município de Oeiras dá seguimento a uma forte
aposta no incentivo à prática desportiva. O concelho disponibiliza diversas infraestruturas e meios
desportivos de qualidade, além da oferta de espaços ao ar livre, que permitem conciliar a prática de
atividade física com o desfrutar da paisagem.
Oeiras tem, a par de tudo isto, vasta tradição na
organização de grandes eventos desportivos como
o Marginal à Noite, a Corrida do Tejo e o Triatlo do
Ambiente. ¬

desporto

Programa de Promoção
de Atividade de Ar Livre

O

Plano Desportivo Municipal integra diferentes programas de ação, no qual se insere o programa de promoção do exercício Mexa-se Mais, constituído por
diferentes iniciativas, entre as quais se destaca o Programa
de Promoção de Atividade de Ar Livre.
Difundir a dinâmica da prática do exercício em contexto de
ar livre, incentivar a prática de atividade física intergeracional e promover a prática de exercício de forma recreativa e lúdica são os objetivos deste programa.
Canoagem, surf, bodyboard, stand
up paddle, surf, yoga, slide e escalada são as modalidades incluídas
no programa que decorre de março a
novembro. ¬

Canoagem, surf, bodyboard,
stand up paddle, surf, yoga, slide
e escalada são as modalidades
incluídas no programa (...)
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MEXER

futebol

Dia do Município Saudável
celebrado em Oeiras

P

roporcionar à comunidade
a realização de rastreios de
saúde gratuitos e informar
sobre medidas preventivas que
aumentem a responsabilidade
da população face à manutenção da sua saúde e bem-estar foram os principais
objetivos da iniciativa Dia do Município Saudável,
realizada no passado dia 8 de abril, no Porto de
Recreio de Oeiras.
O programa, dinamizado pelo Município em
colaboração com a Oeiras Viva, EM e com diversas
entidades com intervenção no âmbito da saúde,
contemplou ainda atividades lúdico-desportivas
para toda a família, destacando-se uma caminhada
no passeio marítimo, um treino de outdoor, jogos
ambientais, yoga, capoeira e atuações/aulas abertas de danças latinas (salsa e bachata) e hip hop.
Esta iniciativa assinalou o Dia Mundial da Atividade Física e o Dia Mundial da Saúde (6 e 7 de abril,
respetivamente, datas designadas pela Organização Mundial da Saúde), associados às comemorações do 20.º aniversário da Rede Portuguesa de
Municípios Saudáveis, uma associação de municípios que tem como principal objetivo promover a
saúde e a qualidade de vida das populações.
Fundada em 1997 por nove municípios, incluindo o
de Oeiras, esta rede é atualmente composta por 36
municípios associados, abrangendo mais de 27%
da população portuguesa.
Refira-se que as doenças crónicas não transmissíveis (doenças cardiovasculares, cancro, diabetes,
as doenças osteoarticulares e as perturbações da
saúde mental, como a depressão) constituem, hoje,
a principal causa de morbilidade e mortalidade
nas sociedades desenvolvidas. São também estas

doenças as principais responsáveis por situações
de incapacidade, muitas vezes permanente, e perda de qualidade de vida, com expressão muito significativa no consumo de serviços de saúde, meios
complementares de diagnóstico, medicamentos e
dias de internamento.
Têm, como etiologia comum, um conjunto de fatores, fundamentalmente ligados aos estilos de vida
individuais. A forma como cada pessoa gere o seu
próprio capital de saúde ao longo da vida, através
de opções individuais expressas no que poderemos
entender como estilo de vida, constitui assim uma
questão fulcral na génese da saúde individual e
coletiva.
A inatividade física, o consumo de tabaco, os erros
alimentares, a obesidade, o consumo excessivo
de álcool e a má gestão do stresse estão hoje
claramente identificados como sendo os principais
fatores implicados na origem daquelas doenças.
Nesta medida intervir sobre estes determinantes
surge como uma estratégia de saúde fundamental,
pelo que o Dia do Município Saudável foi uma
oportunidade para reforçar esta intervenção junto
da comunidade.
O evento contou com a colaboração das seguintes
entidades: ACESLOO, Acústica Médica, Associação Alzheimer Portugal, Associação de Dadores
Benévolos de Sangue da Paróquia de Queijas
/ IPST, Associação SER +, ESSILOR, Farmácia
Holon, Hospital de Sant’Ana, Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, Serviço de Dermatologia
do Hospital Stª Maria, SIMAS (nos rastreios e
sensibilização), Academia da Vila, Centro de Yoga
de Oeiras e Oeiras Dance Academy (nas atividades
de palco). ¬
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