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BOLETIM MUNICIPAL

CAMPUS DAS TECNOLOGIAS
DA MOTRICIDADE HUMANA
E DO DESPORTO
NASCE NA CRUZ QUEBRADA

Município e Faculdade de Motricidade Humana
formalizaram o acordo que prevê o desenvolvimento
do Campus das Tecnologias da Motricidade
Humana e do Desporto. Como contrapartida, Oeiras
ganha o direito de superfície sobre dois imóveis
localizados na Cruz Quebrada: a Quinta da Graça
e o Pavilhão dos Esteiros. Obra deve estar concluída
dentro de dois anos, com financiamento municipal
de 6 milhões de euros. P. 09

Novas praças
urbanas

Mais e melhor
mobilidade

FIC.A regressa
em outubro

A par da inauguração da totalmente
requalificada Praça de São Miguel,
em Queijas, o Município avança com
os trabalhos que vão permitir a criação de uma nova praça em Talaíde, na
entrada do concelho. P. 7 e 11

Teve início, em janeiro, a obra de construção
da nova entrada na CRIL, em Miraflores, em
direção a sul. O novo acesso vai contribuir de
forma decisiva para a redução do tráfego automóvel entre as localidades de Miraflores e
de Algés. P. 12

De 10 a 16 de outubro, Oeiras volta a ser palco
para a realização do FIC.A – Festival Internacional de Ciência, que regressa com o primeiro Prémio de Comunicação de Ciência, prémio monetário, no valor total de 25 mil euros, subdividido
em cinco categorias. P. 33
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Planeamento de longo prazo não é um mito

Cara(o) Munícipe,
Realizaram-se, no final do passado
mês de janeiro, eleições legislativas
em Portugal. Tratando-se de um
ato eleitoral decorrido num contexto particularmente difícil, na
semana em que o País terá atingido o chamado ‘pico’ da quinta vaga
pandémica, não posso deixar de
começar por expressar o meu mais
profundo agradecimento a todas as
equipas do Município que contribuíram de forma empenhada para
que se tivesse processado de forma
exemplar, num momento em que
se exigia um esforço suplementar,
face às preocupações com a saúde
e a segurança de todos.
Este agradecimento é extensível
a todos os que foram votar, contribuindo para que Oeiras tenha
voltado a ser o Município com a
menor taxa de abstenção da Área
Metropolitana de Lisboa, na ordem dos 33,15%.
O eleitorado de Oeiras demonstrou, assim, confiança na forma
como o ato eleitoral foi preparado
e organizado, dando um exemplo
de cidadania que deve ser inspirador. Oeiras está de parabéns.
As eleições tiveram como resultado
uma maioria absoluta. Condições
reunidas – dir-se-ia – para avançar
com reformas importantes de que
o País sem dúvida precisa. Mas
será que isso vai acontecer?
Há muito que em Oeiras defendemos – e proclamamos – a
importância determinante do
planeamento no modelo de desenvolvimento de um território, seja
ele um concelho, seja um país.
Quando olhamos os êxitos que
Oeiras tem conhecido ao longo
dos anos, quer os relativos ao ní-

vel da qualidade de vida geral dos
seus habitantes – percetíveis a
todos e, também, plasmados nas
estatísticas que colocam o Município no topo da excelência nacional
– quer ao nível da saudável estabilidade social que em Oeiras existe
– e que deriva essencialmente de
uma ponderada correlação entre
políticas de integração social e
políticas promotoras de atividade
económica, não podemos nunca esquecer que na base destes
resultados está o pilar central da
boa governação local: políticas de
planeamento e de ordenamento
do território.
Foram – são – essas políticas de
ordenamento do território e essa
aposta num planeamento de longo prazo que geraram, em Oeiras,
uma dinâmica transformadora em
múltiplas dimensões.
Sermos um Município qualificado, onde 31% da população tem
formação superior, com bem-estar material e elevado poder de
compra, muito superior à média
da Área Metropolitana de Lisboa,
seguro, com baixa taxa de criminalidade e com empregabilidade e
vitalidade económica não é, naturalmente, obra do acaso.
Oeiras tem registado, nos últimos
anos, uma evolução positiva em
todos os indicadores de desenvolvimento económico e apresenta
hoje um volume de negócios das
empresas não financeiras na ordem dos 26 mil milhões de euros,
o segundo a nível nacional.
A estes dados posso facilmente
associar as recentes conquistas de
Oeiras em matéria de património,
que culminaram com a transferência para o Município da gestão
da antiga Estação Agronómica Nacional, em Oeiras, bem como da
Igreja e Convento da Cartuxa, em
Caxias, após anos de tentativas e
negociações com o Estado.
Trata-se de património – construído e ambiental – de valor inestimável, que Oeiras está agora a
reabilitar e valorizar, para colocar
à disposição de todos.
Estes exemplos, aos quais poderia
juntar muitos outros, representam
a materialização de um trabalho
que vem sendo realizado há décadas – sublinho, há décadas – por
técnicos municipais de elevada
competência, cujo trabalho tem
permitido aos decisores políticos

construir um modelo de ordenamento flexível que tem potenciado
as transformações que em Oeiras
todos sentem.
O conceito de Oeiras Valley, com o
qual todos já estão agora familiarizados, tem vindo a ser promovido
por nós desde o início do século
XXI, enquanto modelo de ordenamento (e desenvolvimento) para
servir Oeiras ao longo não do próximo ciclo eleitoral de quatro anos
ou sequer dos anos seguintes, mas
das décadas futuras. Já então trabalhávamos a ideia de uma nova
visão da cidade, mais criativa,
mais integrada, mais interativa e
mais dinâmica.
Trabalhámos na candidatura de
Oeiras a Capital Europeia da Cultura em 2027 e não perdemos o
balanço pelo facto de não sermos
selecionados para a fase seguinte.
Para nós, a candidatura foi sempre um fator de motivação, catalisador de um novo ciclo de desenvolvimento e atingir os objetivos
delineados sempre foi uma meta,
independentemente da atribuição
do título. Oeiras’27 é um programa que se projeta num horizonte
mais largo, em que a agenda e a
dinâmica cultural de Oeiras assumem uma centralidade na Área
Metropolitana de Lisboa.
Hoje, todo o território de Oeiras
pode considerar-se qualificado,
apto a receber habitação de qualidade e empresas de base tecnológica e de serviços de valor acrescentado. Assim, continuamos a
avançar no sentido de um cada
vez mais harmonioso equilíbrio
entre o viver, o trabalhar e o estudar – o modelo que coloca Oeiras
numa nova dimensão de qualidade de vida e num novo patamar de
desenvolvimento.
O modelo que permitiu a Oeiras
conquistar o seu espaço como cidade criativa, espaço urbano capaz de articular atividades económicas, sociais e artísticas, gerando
uma dinâmica promotora de diversidade, que aumenta a oferta de emprego e que é capaz de
captar e reter talentos resulta de
planeamento e trabalho que começou a ser feito há 20 e 30 anos.
É possível fazer-se e Oeiras é prova disso.
Tal como seria possível – estou
convicto – fazer as reformas estruturais de que o País carece, entre

elas uma que diz em particular
respeito ao poder local: a regionalização, enquanto forma de organização do poder local e regional,
algo bem diferente da descentralização, processo de natureza administrativa de mera transferência
de competências, sem a respetiva
contrapartida financeira.
No setor da Educação, por exemplo, essa propalada descentralização fez com que os municípios se
tivessem transformado em meros
executores de tarefas administrativas, sempre vigiados por um
Estado centralizador que em momento algum abdica do seu poder.
Acredito que o País precisa de
quem tenha a coragem e a determinação para avançar com o
processo de regionalização, garantindo a autonomia dos governos locais, no quadro de um ideal
democrático de participação das
instituições, sem avançar com
divisão do País e referindo-se à
regionalização como se de autonomia política se tratasse. É preciso
desmistificar, uma coisa é a dimensão das competências das Regiões Autónomas, outra coisa são
as competências de uma Região
Administrativa. Em Portugal, os
“contras” da regionalização administrativa falam como se de regionalização autónoma se tratasse.
Referi-me, no início deste texto,
ao exemplo de participação cívica
dos oeirenses nas eleições legislativas de janeiro. Infelizmente, a
tendência dos últimos anos tem
sido a de uma cada vez maior taxa
de abstenção. Estou certo de que
um dos méritos da regionalização será o de aproximar os cidadãos eleitores do centro do poder,
por meio da construção de novos
compromissos em torno de visões
e projetos comuns.
E melhor: gerando ganhos de eficiência na gestão dos recursos e
permitindo uma muito mais eficaz
adequação das políticas às necessidades dos territórios e das pessoas.

O PRESIDENTE,
ISALTINO MORAIS
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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGÉS, LINDA-A-VELHA

FREGUESIA DE BARCARENA

E CRUZ QUEBRADA-DAFUNDO

34,36 % 9.514 votos

PS

29,93 % 8.287 votos

PPD/PSD

11,52 % 3.189 votos

IL
CH

5,19 % 1.438 votos

BE

4,53 % 1.253 votos

PCP-PEV

4,32 % 1.197 votos
3,42 % 947 votos

Livre
CDS-PP

2,30 % 637 votos

PAN

1,96 % 544 votos

ADN

0,28 % 78 votos

PCTP/MRPP
RIR

PS
PPD/PSD
IL

39,72 %

3.316 votos

24,22 % 2.022 votos
9,11 % 761 votos

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CARNAXIDE E QUEIJAS

38,19 %

PS

27,41 %

PPD/PSD
IL

9,60 %

1.952 votos

7,27 % 607 votos

CH

BE

4,97 % 415 votos

PCP-PEV

4,97 %

1.012 votos

PCP-PEV

4,97 % 415 votos

BE

4,22 %

859 votos

CH

PAN

2,68 % 224 votos

Livre

Livre

2,20 % 184 votos

PAN

1,34 % 112 votos

5,37 %

2,76 %
2,33 %

1.092 votos

562 votos
474 votos

CDS-PP

1,40 %

284 votos

PCTP/MRPP

0,43 % 36 votos

ADN

0,47 %

96 votos

0,19 % 53 votos

RIR

0,28 % 23 votos

PCTP/MRPP

0,27 %

54 votos

0,17 % 46 votos

ADN

0,20 % 17 votos

MAS

0,23 %

46 votos

CDS-PP

MAS

0,10 % 28 votos

MPT

0,16 % 13 votos

RIR

0,20 %

41 votos

MPT

0,09 % 24 votos

MAS

0,14 % 12 votos

VP

0,20 %

40 votos

NC

0,08 % 21 votos

NC

0,11 % 9 votos

JPP

0,16 %

33 votos

VP

0,08 % 21 votos

Aliança

0,08 % 7 votos

MPT

0,12 %

24 votos

VP

0,08 % 7 votos

Aliança

0,08 %

17 votos

Ergue-te

0,07 % 6 votos

NC

0,06 %

13 votos

0,03 % 8 votos

JPP

0,05 % 4 votos

Ergue-te

0,04 %

9 votos

0,03 % 7 votos

PTP

0,01 % 1 votos

PTP

0,03 %

6 votos

EM BRANCO

1,19 %

243 votos

NULOS

0,69 %

141 votos

Aliança

0,05 % 13 votos

Ergue-te

0,03 % 9 votos

JPP
PTP
EM BRANCO
NULOS

0,87 % 240 votos
0,48 %

132 votos

7.769 votos

5.576 votos

EM BRANCO
NULOS

1,25 % 104 votos
0,65 % 54 votos

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE OEIRAS E SÃO JULIÃO

FREGUESIA DE PORTO SALVO

DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS

PS
PPD/PSD
IL

PPD/PSD
IL

45,23 % 3.566 votos
20,85 % 1.644 votos
7,85 % 619 votos

5,80 % 1.937 votos

CH

6,84 % 539 votos

BE

4,87 % 1.625 votos

BE

5,10 % 402 votos

Livre
CDS-PP

RESULTADOS
POR FREGUESIA

28,79 % 9.612 votos
10,45 % 3.487 votos

PS

CH
PCP-PEV

Oeiras Atual

35,31 % 11.786 votos

3,84 % 1.283 votos
3,29 % 1.098 votos
2,35 % 785 votos

PCP-PEV

4,00 % 315 votos

PAN

2,44 % 192 votos

Livre

2,23 % 176 votos

PAN

2,29 % 764 votos

CDS-PP

1,23 % 97 votos

ADN

0,33 % 111 votos

ADN

0,36 % 28 votos

0,26 % 87 votos

RIR

0,34 % 27 votos

RIR

0,18 % 61 votos

PCTP/MRPP

0,29 % 23 votos

VP

0,11 % 38 votos

MPT

0,15 % 12 votos

PCTP/MRPP

MAS

0,10 % 33 votos

Aliança

0,14 % 11 votos

MPT

0,10 % 33 votos

MAS

0,13 % 10 votos

Aliança

0,07 % 24 votos

JPP

0,11 % 9 votos

NC

0,07 % 24 votos

VP

0,09 % 7 votos

Ergue-te

0,04 % 13 votos

Ergue-te

0,06 % 5 votos

JPP

0,04 % 13 votos

NC

0,06 % 5 votos

PTP

0,02 % 8 votos

PTP

0,04 % 3 votos

EM BRANCO

1,05 % 349 votos

EM BRANCO

NULOS

0,63 % 210 votos

NULOS

1,48 % 117 votos
0,98 % 77 votos
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ELEIÇÕES LEGISLATIVAS

OEIRAS VOLTA A SER O MUNICÍPIO COM A MENOR
TAXA DE ABSTENÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

Freguesia
Barcarena

OEIRAS · CONCELHO

Votantes
69,10%
8.349 votantes
12.083 inscritos

VOTANTES

66,85%
97.643
VOTANTES
146.070
INSCRITOS

União de freguesias
Carnaxide e Queijas

Freguesia
Porto Salvo

Votantes
67,02%

Votantes
62,62%

20.343 votantes
30.352 inscritos

7.884 votantes
12.591 inscritos

União de freguesias
Algés, Linda-a-Velha
e Cruz Quebrada-Dafundo

União de freguesias
Oeiras e São Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias

Votantes
67,80%
27.686 votantes
40.835 inscritos

Votantes
66,48%
33.381 votantes
50.209 inscritos
36,82 %

PS

27,80 %

PPD/PSD

10,25 %

IL

5,75 %

5.613 votos

BE

4,66 %

4.554 votos

Livre
PAN

A participação dos eleitores de Oeiras
no ato eleitoral do passado dia 30
de janeiro fez com que Oeiras tenha
repetido o feito de ser o concelho da
Área Metropolitana de Lisboa (AML) com
a menor taxa de abstenção: 33.15%.

27.141 votos
10.008 votos

CH
PCP-PEV

Oeiras com a menor taxa
de abstenção na AML - 33,5%

35.951 votos

4,32 %

4.222 votos

3,04 % 2.967 votos
2,25 %

2.198 votos

CDS-PP

1,96 %

1.915 votos

ADN

0,34 %

330 votos

PCTP/MRPP

0,26 %

253 votos

RIR

0,20 %

198 votos

MAS

0,13 %

129 votos

VP

0,12 %

113 votos

MPT

0,11 %

106 votos

Aliança

0,07 %

72 votos

NC

0,07 %

72 votos

JPP

0,07 %

67 votos

Ergue-te

0,04 %

42 votos

PTP

0,03 %

25 votos

EM BRANCO

1,08 %

1.053 votos

NULOS

0,63 %

614 votos

Janeiro | Fevereiro 2022

CENTROS HISTÓRICOS

6 · CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS

Novo Gabinete da Juventude
no Centro Histórico de Oeiras
INVESTIMENTO

786 MIL EUROS
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras,
Isaltino Morais, inaugurou, no passado dia
21 de janeiro, o novo espaço do Gabinete da
Juventude do Município, localizado agora em
pleno Centro Histórico de Oeiras, no Largo 5
de Outubro (em frente à Igreja Matriz).
A reabilitação deste edifício, adquirido pelo
Município, proporciona mais qualidade no
atendimento, comodidade e proximidade, tanto para os trabalhadores como para os utentes
e visitantes.
Distribuídos por três pisos estão agora os serviços administrativos da área da Juventude,
salas para reuniões, formações, coworking e
espaço para estudo.
A localização privilegiada deste novo espaço
surge em linha com a política de Habitação
Jovem do Município, que tem vindo a apostar
na requalificação de edifícios localizados nos
centros históricos do concelho.
Refira-se que Oeiras foi o primeiro município
do País a ter um Gabinete de Juventude, tendo o primeiro sido inaugurado em 1986.
Horário. De segunda a sexta-feira entre
as 9H00 e as 20H00. Sábados e domingos entre as 10H00 e as 18H00.•

VALORIZAÇÃO DOS NÚCLEOS HISTÓRICOS DO CONCELHO

Mais esplanadas e floreiras dinamizam
comércio e atraem visitantes
Valorizar e aumentar a atratividade dos núcleos históricos do concelho são os
principais objetivos das ações de colocação de floreiras, requalificação e implementação de novas esplanadas promovidas pelo Município, em articulação com
os comerciantes locais, aos quais são garantidos apoio e orientação a este nível.
No caso de Paço de Arcos, por exemplo, para além da colocação de floreiras, a
promoção e incentivo à criação de esplanadas é feita com base no Estudo de Regulamentação e Orientação – Esplanadas do Núcleo Histórico de Paço de Arcos.
Em Queijas, no âmbito da obra de requalificação da Praça Central, a esplanada
local conquistou uma imagem renovada e atual.
No Largo da Pátria Nova, em Carnaxide, foi criada uma plataforma por forma a
permitir a instalação de esplanadas, valorizando o local como espaço de estadia
e simultaneamente garantindo maior conforto para a circulação pedonal.
Em Algés, de forma a promover a fruição dos percursos pedonais, aumentar as
zonas de sombreamento e o contacto com o meio ambiente, foram colocadas
floreiras nos principais eixos comerciais, como a Avenida dos Combatentes da
Grande Guerra e a Rua Luís de Camões. •

Oeiras Atual

INVESTIMENTO

142 MIL EUROS

ESPAÇO PÚBLICO
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QUEIJAS

Inaugurada nova Praça de São Miguel

INVESTIMENTO

412 MIL EUROS

F

oi inaugurada pelo presidente da Câmara Municipal, Isaltino
Morais, no passado dia 11 de janeiro, a nova Praça de São Miguel, em Queijas.
Resultado da necessidade de requalificação do até então subaproveitado espaço central de Queijas, localizado entre o Mercado e a
Igreja Paroquial, nasceu assim uma praça confortável e multifuncional,
para utilização tanto como local de estadia como para a realização de
atividades.
Onde anteriormente existia um espaço que não valorizava a beleza de
um conjunto arbóreo excecional, que devido ao pavimento irregular,
consequência das raízes existentes à superfície, tinha apenas uma utilização residual, existe agora uma praça moderna e cómoda.

O muro que delimita a praça, com a função de banco, integra uma iluminação decorativa que destaca a sua amplitude. A obra contemplou
ainda a beneficiação das ligações ao jardim adjacente, bem como à entrada principal do Mercado, por forma a garantir uma circulação confortável para todos. Todo o mobiliário urbano foi renovado sendo simples,
prático e durável.
Esta ação insere se numa estratégia de reabilitação do núcleo antigo de
Queijas, sendo a próxima intervenção a obra de recuperação da Casa de
Dom Miguel, destinada a alojamento para professores deslocados.•
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Novo Centro Cultural de Barcarena
INVESTIMENTO

1 MILHÃO
E 700 MIL EUROS
Tem conclusão prevista para o primeiro
trimestre de 2023 a obra de reabilitação do
edifício da antiga Cooperativa de Crédito e
Consumo do Pessoal da Fábrica da Pólvora de
Barcarena, mais tarde designada Cooperativa
de Consumo A Familiar de Barcarena, agora
em vias de adaptação para funcionar como
centro cultural.
A empreitada tem como objetivos dotar o centro antigo de Barcarena de valências a nível
de oferta cultural e paralelamente requalificar
uma parte do aglomerado e sua ligação com a
ribeira e o vale.•

PAÇO DE ARCOS

Mais habitação jovem no centro histórico
INVESTIMENTO

930 MIL EUROS
INÍCIO DE OBRA
FEVEREIRO 2022
DURAÇÃO
18 MESES
Teve início em fevereiro a obra de requalificação de mais um edifício no âmbito do Programa Habitação Jovem. Trata-se dos números
de 11 a 15 da Avenida Patrão Joaquim Lopes,
em Paço de Arcos.
A reabilitação deste espaço, outrora ocupado
pela APPA, tem como intuito reconverter o
edifício criando cinco apartamentos de tipologia T1 para jovens. Todo ele será alvo de uma
intervenção profunda, incluindo demolição de
todo o interior e da cobertura e adaptação aos
novos usos de habitação e comércio – no piso
térreo está prevista a instalação de um espaço
comercial, eventualmente restauração, com
possibilidade de ampla esplanada. •

Oeiras Atual

EQUIPAMENTOS
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NA CRUZ QUEBRADA

Avança criação do Campus
das Tecnologias da Motricidade Humana
e do Desporto
FINANCIAMENTO MUNICIPAL DE

Acordo entre o Município e
a Faculdade de Motricidade
Humana abre também portas
para a concretização da futura
Escola de Dança/Bailado de
Oeiras, na Quinta da Graça,
e de um novo pavilhão
gimnodesportivo.

6 MILHÕES DE EUROS

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras,
Isaltino Morais, e o presidente da Faculdade
de Motricidade Humana, Luis Bettencourt
Sardinha, assinaram, no final de 2021, o acordo que formaliza o desenvolvimento do Campus das Tecnologias da Motricidade Humana
e do Desporto, obra com um custo global superior a dez milhões de euros financiada pelo
Município de Oeiras em seis milhões.
Este protocolo prevê a concretização da obra
no prazo de dois anos, tendo em vista o desenvolvimento de investigação em domínios associados a diversos segmentos da economia, relacionada com a atividade física e o desporto.
Como contrapartida pelo investimento a realizar no futuro Centro Tecnológico, a Faculdade
de Motricidade Humana cede ao Município o
direito de superfície sobre dois imóveis localizados na Cruz Quebrada: a Quinta da Graça,
onde deverá ficar instalada a Escola de Dança/
Bailado de Oeiras, e o Pavilhão dos Esteiros,
onde deverá nascer um novo pavilhão gimnodesportivo polivalente.
Recorde-se que as duas entidades tinham assumido, no início de 2020, as bases de cooperação para a criação de um cluster de ciência
e tecnologias da atividade física, desporto e
saúde, espaço de interação entre o conhecimento e a inovação a cultura e o lazer, dinamizador do empreendedorismo, da saúde e do
desenvolvimento económico e social.
As iniciativas inserem-se na estratégia desenvolvida por este Executivo para afirmação do
Oeiras Valley, ecossistema integrado para negócios, ciência e tecnologia, que inclui a agenda Oeiras Ciência e Tecnologia, com os pilares
da Educação e Sociedade, da Inovação e da
Internacionalização, envolvendo as universidades, tecido empresarial e a sociedade.•
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LINDA-A-VELHA

Reformulação da Quinta dos Aciprestes

INVESTIMENTO

1 MILHÃO E 900 MIL EUROS
Tem início agendado para o terceiro trimestre de 2022 a obra de
reformulação e adaptação dos espaços e instalações do complexo da
Quinta dos Aciprestes.

A empreitada prevê a preservação do pomar de amendoeiras existente e
criação de uma cafetaria com serviço de refeições, uma forma de abrir o
espaço à população, potenciando a sua vivência.•

QUINTA DO PAIZINHO, CARNAXIDE E QUEIJAS

AVANÇA SUBSTITUIÇÃO DE REDES
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM FIBROCIMENTO
A Câmara Municipal de Oeiras autorizou a abertura de um concurso público para a execução da empreitada destinada à remodelação das redes de
abastecimento de água de fibrocimento na Quinta do Paizinho, em Carnaxide e Queijas, aprovada pelos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento (SIMAS) dos Municípios de Oeiras e Amadora.
O valor base estipulado para a obra ficou definido em 361 mil euros, a suportar pelos SIMAS, enquanto entidade adjudicante.
A obra será desenvolvida num prazo de 210 dias, com início previsto em setembro de 2022, e insere-se no Plano Estratégico para a Remodelação de
Redes de Água nos Concelhos da Amadora e Oeiras 2021 – 2025, que prevê erradicar/substituir, nesse horizonte temporal, as redes de abastecimento
de água cujo material base é o fibrocimento.
Esta decisão tem como fim imediato retirar um material que, apesar de ter estado homologado durante várias décadas, à luz dos requisitos atuais não
garante um serviço de abastecimento com qualidade.

Oeiras Atual

ESPAÇO PÚBLICO
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DEMOLIÇÕES NA QUINTA DE SANTA BÁRBARA JÁ COMEÇARAM

Vai nascer uma nova praça em Talaíde
INVESTIMENTO GLOBAL

5 MILHÕES DE EUROS
TERRENO + OBRA + HABITAÇÃO

T

iveram início, no final de janeiro, as
demolições nos terrenos pertencentes à Quinta de Santa Bárbara, em
Talaíde, Porto Salvo, onde vai nascer
uma nova praça urbana. Os trabalhos consistiram na demolição de edifícios de piso térreo
habitacionais e de arrumos, incluindo a remoção de todo o pavimento e de uma árvore.
Realizaram-se ainda trabalhos preparatórios e
acessórios, como a desativação de redes técnicas, a remoção de uma paragem de autocarros
e de restos de mobílias e outros recheios abandonados pelos antigos moradores.
Depois de negociações que se arrastaram ao
longo de vários anos, a Câmara Municipal
conseguiu finalmente tomar posse dos terrenos, sendo assim possível dar andamento ao
projeto que vai dar nova vida àquele local.
Pretende-se a requalificação da entrada do
concelho, com a criação da nova Praça de Talaíde que tem por objetivo a criação de uma
zona urbana, com melhoria significativa nas
condições de circulação viária e pedonal e do
espaço público em geral, com conforto, comodidade e condições de segurança. Esta intervenção vai garantir uma transformação significativa na qualidade de vida dos moradores.
Numa segunda fase, irá ser concretizada outra intervenção (ainda em fase de projeto) que
permitirá estabelecer a ligação pedonal entre
a Praça e o Parque Urbano de Talaíde, através
de percursos pedonais confortáveis, ribeirinhos, proporcionando uma nova vivência do
espaço público.
Em paralelo, está em fase de finalização o projeto que visa a reperfilagem e requalificação da
Estrada de Talaíde, que faz a ligação de Talaíde ao posto de abastecimento de Leião.
O investimento municipal previsto, global, ascende os 5 milhões de euros, entre a aquisição dos terrenos (1 milhão de euros), obras na
praça (600 mil euros) e nova habitação municipal (2.5 milhões de euros).•
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Ligação de Miraflores à CRIL
garante maior fluidez de trânsito
DURAÇÃO DA OBRA
10 MESES
A Câmara Municipal de Oeiras deu, no final de
janeiro, início à obra de construção da entrada
na CRIL, em Miraflores, em direção a sul. Em
breve, quem entrar na CRIL para se dirigir à
Avenida Marginal e à zona ribeirinha, ou seja,
que tenha como destino outros locais que não a
Baixa de Algés, nomeadamente o acesso à EN6,
sentido Cascais, e à Avenida de Brasília, em
direção a Lisboa, poderá fazê-lo de modo mais
rápido e fluido.
Este novo acesso permitirá reduzir substancialmente o trânsito entre Miraflores e Algés, o que
se repercutirá na redução dos impactos da poluição, aliviando a Avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés de grande parte do tráfego de
atravessamento que atualmente a utiliza.
Refira-se que posteriormente e através de outra empreitada será construído o outro acesso,
completando, deste modo, todos os movimentos do nó de Miraflores. Trata-se do ramo de
saída da CRIL localizada no Alto do Duque
que irá, finalmente, possibilitar a entrada direta em Miraflores para todos aqueles que se
desloquem de sul, da zona ribeirinha e da Avenida Marginal. •

OEIRAS

INVESTIMENTO

634 MIL DE EUROS

Requalificação da ciclovia
de Nova Oeiras
Encontra-se concluída a intervenção de requalificação
da ciclovia de Nova Oeiras
e Alameda Conde de Oeiras.
A obra consistiu na requalificação da Alameda Conde de
Oeiras e na criação de um
corredor seguro, confortável
e eficiente, encorajando uma
mobilidade menos dependente do automóvel. O investimento foi de 69.430 €. •

INVESTIMENTO

69.430€
Oeiras Atual

OEIRAS

REORDENAMENTO
VIÁRIO NO ALTO
DA BARRA
INVESTIMENTO
65 MIL EUROS

Já se encontram concluídos os
trabalhos de reordenamento viário realizados no acesso à urbanização do Alto da Barra, em Oeiras.
A intervenção visa possibilitar a
entrada e a saída do aglomerado
urbano do Alto da Barra, utilizando a via a oeste do mesmo, com
a criação de dois sentidos de circulação. A obra representa um investimento municipal na ordem
dos 65 mil euros.

OBRAS
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INAUGURAÇÃO A 21 DE MARÇO

Quinta do Bicho da Seda - Quintalão
amplia Parque Urbano de Algés
INVESTIMENTO

930 MIL DE EUROS

A Quinta do Bicho da Seda, com uma área de 3.500m2, insere-se no futuro Parque
Urbano de Algés, na margem direita da Ribeira de Algés.
Representa a memória das antigas quintas do concelho, que o Município pretende
valorizar e dinamizar, enquanto espaços de lazer equipados para usufruto da
população.
Neste sentido, o projeto agora concretizado respeita e recria a lembrança daquele
antigo espaço de produção agrícola, tendo por base um núcleo de hortas urbanas
com 12 talhões autónomos, um espaço desenvolvido à imagem de um pomar de
recreio, com uma alameda dupla de amendoeiras ladeando um canal de água que se
desenvolve em cascata, ligando dois tanques.
Noutra zona, uma grande área relvada delimitada por arbustos, menos exposta e
mais protegida, convida à estadia.
As estruturas antigas mais significativas, poço, tanque e nora, foram também
recuperados, segundo técnicas de reconstrução adequadas.
Um novo espaço de lazer e convívio em harmonia com a natureza, aberto à
população. •

MIRAFLORES, ALGÉS

CONSTRUÇÃO DE MURO
DE GABIÕES
Está em curso a empreitada de construção de um muro
de gabiões na Rua Dr. Alfredo da Costa, em Miraflores.
A obra tem como objetivo evitar desmoronamentos
de terras e permitir dar continuidade ao passeio, que
se encontra interrompido, na zona intervencionada.
Os trabalhos têm conclusão prevista para o mês de
maio e custo estimado de 158.863 €.
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Novos
programas
de habitação
Estão em fase de conclusão os projetos de execução dos empreendimentos dos Aciprestres
(Linda-a- Velha), Alto da Montanha (Carnaxide) e Junça (Linda-a-Velha). O lançamento
do concurso de empreitada está previsto para
março deste ano, num investimento global na
ordem dos 15 milhões de euros. O início de
construção decorrerá ainda no ano de 2022. •

INVESTIMENTO

15 MILHÕES DE EUROS
RENDA APOIADA

CARNAXIDE

REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL
DA ESCOLA CAMILO CASTELO BRANCO
O Município de Oeiras procedeu à requalificação (relvado sintético e vedações) do
campo de futebol da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Carnaxide, e da
iluminação de todos os campos desportivos exteriores.
Num investimento aproximado de 130 mil euros e com o objetivo de melhorar as
condições das atividades letivas e pós letivas, esta requalificação insere-se no eixo
6 do Plano Municipal de Desenvolvimento e Inovação no Desporto e Atividade Física
(2021-2030), que visa modernizar e aumentar as infraestruturas para o desporto e
atividade física no concelho.

Oeiras Atual

PROGRAMA SOCIAL
OEIRAS REPARA
O Município de Oeiras, no âmbito da gestão do
parque habitacional e atento ao impacto que a situação pandémica teve na vida dessas famílias, em
particular daquelas que se encontravam já numa
situação de maior vulnerabilidade, procurou adaptar as respostas sociais e serviços prestados.
As medidas de contenção, o dever de cumprir o
confinamento e a consequente alteração de rotinas
das famílias (teletrabalho, telescola, relacionamento social) vieram por um lado agudizar as desigualdades e carências desta população e, por outro,
evidenciar a urgência de intervir ao nível das condições de habitabilidade e conforto das habitações.
Foi sob este desígnio que nasceu o programa Oeiras Repara, lançado pelo Município em novembro
de 2021. O Oeiras Repara consiste num serviço
de reparações rápidas que, atendendo a critérios
bem definidos, tem como objetivo solucionar pequenos problemas domésticos que os residentes
nos bairros municipais, por incapacidade económica ou vulnerabilidade social, não têm condições para realizar. O custo do serviço é integralmente suportado pelo Município.
O serviço funciona através de uma linha telefónica, disponível todos os dias úteis, das 09h30 às
12h30 e das 14h00 às 17h30.
Desde o início do programa foram já satisfeitos/
concluídos 48 pedidos que originaram a realização de 76 reparações/intervenções.

HABITAÇÃO
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Avança Plano de Requalificação
dos Bairros Municipais
INVESTIMENTO
No âmbito do Plano de Requalificação dos
Bairros Municipais, a Câmara Municipal de
Oeiras tem vindo, de forma gradual, a proceder à reabilitação dos edifícios do parque habitacional que se encontravam muito degradados.
A estratégia de implementação do plano define
quatro níveis de intervenção: exteriores, coberturas e fachadas; interior dos prédios e caixa de
escadas; intervenção nos fogos devolutos e requalificação do espaço público.
Neste momento estão a decorrer diversas empreitadas que dão cumprimento a este plano
de requalificação: no Alto da Loba e no Bairro
Dr. Francisco Sá Carneiro, em Oeiras (investimento de 311 mil euros), no Bairro do Pombal, também em Oeiras (investimento de 212
mil euros), no Bairro dos Navegadores, em
Porto Salvo (investimento de 129 mil euros) e
no Páteo de Cavaleiros, em Carnaxide (investimento de 127 mil euros).
No Bairro Luta pela Casa, em Carnaxide, a
intervenção contemplou reparações, substituição de janelas e pinturas e já se encontra
concluída (investimento de 400 mil euros).

4 MILHÕES DE EUROS

Em matéria de fogos devolutos,
no ano de 2021 ficaram devolutos 138 fogos, tendo sido reparados e atribuídos a novas famílias
87 fogos, correspondendo a um
investimento global de cerca de 1
milhão e 200 mil euros.
Ao nível do espaço público,
continua a decorrer a bom ritmo a requalificação do Parque
Urbano da Quinta da Politeira,
onde vai ser possível passear o
animal de estimação, aproveitar
o ar livre, descansar, conviver,
praticar exercício físico e brincar. Trata-se de um investimento de cerca 1 milhão e 600 mil
euros. •

Janeiro | Fevereiro 2022

OBRAS

16 · CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS

PORTO SALVO, BAIRRO DO CASAL DA CHOCA

Avança requalificação de pracetas
na Quinta da Estrangeira

INVESTIMENTO

558 MIL EUROS
Está a avançar, na Quinta da Estrangeira, a empreitada de requalificação dos espaços exteriores promovida pelo Município. A obra tem conclusão prevista para junho de 2022.

Os trabalhos em curso abrangem duas pracetas (sul e norte), delimitadas por edifícios. As intervenções preveem a criação de percursos atravessando as pracetas, zonas de estada e locais destinados ao recreio ativo
– espaços de jogo para recreio infantil, na praceta sul, e espaços para
treino físico ao ar livre, na praceta norte.
Desta forma, as pracetas podem ser usufruídas por crianças, por jovens e
por adultos, de todas as idades. A criação de espaços de lazer e bem-estar
contribui de forma decisiva para a qualidade de vida dos habitantes locais. •

Obra de infraestruturas na Laje

INVESTIMENTO

600 MIL EUROS
Oeiras Atual

Está em curso a obra de infraestruturação da zona C – fase I, na Laje,
freguesia de Porto Salvo. A empreitada incide na Rua Larga, Rua Primeiro de Maio e Largo Primeiro de
Maio e visa a implementação de uma
imagem organizada de qualidade ao
aglomerado através do soterramento
das infraestruturas existentes e da requalificação viária e pedonal, criação
de estacionamento, plantação de árvores e reformulação de alguns muros
das habitações existentes, de forma a
qualificar a imagem urbana. •

ESCOLAS
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QUEIJAS

Concluída obra na Escola Cesário Verde
Já se encontra concluída a intervenção
promovida pelo Município na Escola
Básica Cesário Verde. A empreitada teve
como objetivos a criação de um espaço
de jogo e recreio para o 1º ciclo, a impermeabilização de uma cobertura, a
criação de coberturas em policarbonato
nos espaços de jogo e recreio (novo e o
existente) e pequenas beneficiações do
espaço exterior, desde a portaria ao polidesportivo e pátio sul. •

INVESTIMENTO

264 MIL EUROS

VILA FRIA

Intervenção
no Jardim
de Infância
Pingolé
INVESTIMENTO

210 MIL EUROS
O Município promoveu a empreitada de melhoramentos na Creche-Jardim de Infância
Pingolé, localizada em Vila Fria e gerida pela
Santa Casa da Misericórdia de Oeiras. A obra
visou a demolição dos muros que confinavam
com os arruamentos envolventes, reforço dos
muros interiores norte e nascente, bem como
a concretização de um novo acesso pedonal ao
Jardim de Infância, Tratou-se da primeira fase
de intervenção neste equipamento escolar,
que vai ser demolido para dar lugar à construção de um novo edifício. O projeto deverá ficar
concluído no final deste ano. O investimento
está orçamentado em cerca de 1 milhão e 600
mil euros. •
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Educação
ambiental
nas escolas
No âmbito do Programa de Educação Ambiental
escolar, durante o ano de 2021 foram promovidas 142 atividades de educação ambiental, com
a participação 3595 alunos e professores que visitaram a orla costeira, as ribeiras, os jardins e
espaços verdes municipais, realizando atividades
de exploração, descoberta e conhecimento das
espécies de fauna e flora que aí habitam, e outras
formas de conservação como a construção de
caixas-ninho para diferentes espécies de aves. •

Estação Ornitológica
de Oeiras
Foi implementada, em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) a Estação
Ornitológica de Oeiras. Esta iniciativa visa contribuir para
a compreensão e esclarecimento dos movimentos das aves
e das suas estratégias migratórias, identificar e monitorizar as áreas mais importantes para as migrações e monitorizar as populações das diferentes espécies, através da
anilhagem. Já se realizou, neste âmbito, a anilhagem e
marcação de mais de 200 aves. •

Oficinas de construção
e instalação de caixas-ninho
O Município promoveu recentemente oficinas de construção de caixas-ninho para aves urbanas (em especial aves de rapina) dirigidas a turmas dos 2º e 3º ciclos de escolas de Oeiras.
Os alunos tiveram assim a oportunidade de construir abrigos para espécies como a coruja-das-torres, o peneireiro, o mocho-galego, a trepadeira e o chapim, participando na sua
instalação no terreno.
Estas atividades visam, entre outros objetivos, sensibilizar os mais pequenos para as questões
da conservação da natureza e da biodiversidade, promovendo o reconhecimento do valor do
património natural local •

Oeiras erradica erva-das-pampas
A erva-das-pampas (Cortaderia selloana) é uma espécie exótica invasora com uma estratégia de crescimento, reprodução e dispersão que lhe confere vantagem sobre as espécies nativas. Esta planta pode
provocar a completa transformação e degradação dos habitats, deteriorando as paisagens e simplificando o ecossistema, impede que outras árvores, arbustos ou herbáceas consigam crescer e cria barreiras
que dificultam a movimentação ou alimentação da fauna, aumenta o risco de incêndio e produz alergias respiratórias durante os meses de outono, representando riscos para a saúde humana.
Após um primeiro trabalho de mapeamento e georreferenciação, o Município desenvolveu o projeto
FOLC – Freguesias de Oeiras Livres de Cortaderia. Este projeto conta com um financiamento de
85% pelo Fundo Ambiental e pretende dar início ao controlo desta espécie, uma freguesia de cada
vez, tendo em vista a sua completa erradicação, tornando Oeiras num Município livre de cortaderia.
Neste âmbito serão desenvolvidas ações de controlo e erradicação, ações de deteção precoce, vigilância e mapeamento e ações de sensibilização. •

Oeiras Atual

AMBIENTE
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Município reforça instalação de estruturas
para a deposição de resíduos verdes
O Município de Oeiras tem investido na
instalação, em diversos pontos do concelho, de estruturas de madeira destinadas
à deposição de resíduos verdes resultantes
da manutenção de jardins.
Existem, já, 27 paliçadas de deposição
de verdes, devidamente assinaladas, com
placas informativas com as regras de utilização e demais informações.
Paralelamente, o Município vem realizando intervenções de melhoria de algumas
destas estruturas, de forma a aumentar a
sua robustez, mantendo as condições para
a deposição e recolha destes resíduos.
De assinalar que resíduos verdes de pequena dimensão devem ser ensacados
(relva, folhas) e que as estruturas não se
destinam à colocação de terras, entulhos,
monos (madeiras, mobílias, eletrodomésticos).
Para mais informações contacte o Número Verde do Ambiente, 800 201 205. •

Aumenta número de equipamentos
enterrados para deposição de resíduos
O Município de Oeiras tem vindo a consolidar
uma estratégia de requalificação do espaço público urbano, através da instalação de equipamentos enterrados para a deposição indiferenciada e
seletiva de resíduos.
No passado mês de dezembro foram instalados
quatro equipamentos enterrados na Praça Central de Queijas, junto ao Mercado Municipal, e já
em janeiro deste ano 20 novos equipamentos na
Avenida Edmundo Lima Bastos, em Carnaxide.
Até ao final do mês de setembro está prevista a
instalação de 100 equipamentos enterrados em
37 locais do concelho.
Em zonas com elevada produção de resíduos,
seja pelas atividades comercias existentes ou
pela densidade populacional do local, a substituição dos ecopontos de superfície por estes equipamentos enterrados beneficia não só o espaço
exterior, como incrementa a qualidade de deposição por parte dos utilizadores.
O aumento da capacidade de deposição disponível que proporcionam permite a otimização dos
circuitos de recolha, com significativos ganhos
ambientais, e dá resposta à crescente separação
dos resíduos por parte da população. •

ATÉ SETEMBRO

100 NOVOS EQUIPAMENTOS
EM 37 LOCAIS DO CONCELHO

INVESTIMENTO

753 MIL EUROS
Janeiro | Fevereiro 2022
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CAMPANHA NO ÂMBITO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Município e empresas juntos para promover
sustentabilidade
‘Ligados à Comunidade Geramos Sustentabilidade’ é o mote da campanha com a qual
o Município de Oeiras, associando-se a um
conjunto de empresas sediadas no concelho,
reforça o compromisso para com a prossecução
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS).
Desta forma, pretende gerar um movimento
a favor da sustentabilidade local e promover
o efeito multiplicador que a partilha de boas
práticas empresariais assume nas pessoas e nas
organizações.
As 15 empresas parceiras desta campanha integram a rede de responsabilidade social municipal, o Programa Oeiras Solidária, e são
Astrazeneca, Auchan, Bayer, BMW, BP, Cisco,
CUF, Fun Languages, HP, MSD, Novartis, PHC-Software, Seda Ibérica, Sumol+Compal e
Wellow (ex Talenter). •

Requalificação
de zonas verdes
O Município realiza, com regularidade, a requalificação de zonas verdes urbanas por administração direta. Neste âmbito decorreram recentemente trabalhos na Rotunda do Allegro, em
Carnaxide, na Rotunda do Fórum Oeiras, na Rua Mário das
Neves, em Porto Salvo, na EB Conde de Oeiras (instalação de
passagem pedonal), no canteiro adjacente à Igreja de S. Miguel,
em Queijas, nas rotundas do Bairro do Murganhal, em Caxias,
nos canteiros da Rua de Angola, em Linda-a-Velha, e na Rua
Quirino da Fonseca, em Algés. •

RETIFICAÇÃO

Plano Municipal
de Arborização
Por lapso, no Boletim Municipal Oeiras Atual #265 (outubro, novembro e
dezembro de 2021), foi publicada uma notícia dando conta da plantação de
mais de 400 árvores no âmbito do Plano Municipal de Arborização, quando, na realidade, foram plantadas 3.621 árvores, no período compreendido
entre janeiro e dezembro de 2021.
Em janeiro e início de fevereiro de 2022 já se procedeu à plantação de mais
2.142 árvores, com destaque para a plantação de 74 exemplares arbóreos
na Quinta de Cima – Estação Agronómica Nacional, e cerca de 2000 exemplares arbóreos de porte florestal em diversos locais, nomeadamente na
Serra da Carnaxide, no Alto de Algés e em Tercena, entre outros. •

Circularidade da Água:
Por Todos e Para Todos
Oeiras acolheu, no passado mês de dezembro, uma reunião da Rede CApt2
– Circularidade da Água: Por Todos e Para Todos. Orientada em particular
para o tema prioritário Ciclo Urbano da Água e complementarmente para
os temas transversais Descarbonização, Transição Digital e Equidade e Inclusão Social, a rede é liderada pelo Laboratório da Paisagem de Guimarães
e conta com os municípios de Águeda, Lagoa (Açores), Loulé, Mértola,
Oeiras, Oliveira de Frades e Ponte de Sor como parceiros. •
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Frota
dos SIMAS
mais ‘verde’
No âmbito da transição climática e ambiental, os SIMAS de Oeiras e Amadora têm vindo
progressivamente a transformar a sua frota
automóvel numa frota mais verde. Como parte
da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), também os SIMAS têm
adotado práticas de adequação ao plano global
de sustentabilidade para preservar os recursos
naturais e proporcionar condições de vida dignas para as gerações futuras.
Neste sentido, foram entregues nove viaturas
100% elétricas a algumas unidades orgânicas,
bem como oito carrinhas destinadas à exploração de redes e às áreas operacionais. •

Avança projeto de recolha
de bio resíduos no concelho
A frota destinada à recolha de bio resíduos (resultantes da confeção das refeições e
dos restos das mesmas, como sejam alimentos crus e cozinhados e fora de validade)
no concelho foi reforçada com uma nova viatura com 19 m3 de capacidade de carga,
grua e equipamento de lavagem.
De assinalar que além das diversas entidades onde o Município assegura, desde
2012, a recolha desta tipologia de resíduos, como cantinas de escolas, restaurantes,
supermercados e instituições, está em curso a instalação de equipamento enterrado
na via pública para a deposição seletiva desta tipologia de resíduos.
Um projeto-piloto permite já a recolha dedicada na zona de Linda-a-Velha e Miraflores,
abrangendo 4.400 habitações. Quanto a equipamentos coletivos de deposição estão já
instalados na Praceta Dionísio Matias, em Paço de Arcos, e na Avenida Edmundo Lima
Bastos, em Carnaxide. •

Reforço da lavagem
de ruas na Baixa
de Algés
A lavagem do espaço público é uma das ações mais revelantes na área da salvaguarda da saúde pública e das
mais valorizadas pelos munícipes.
O Município realiza regularmente, em diversos locais
do concelho, lavagens diurnas com recurso a máquinas
de pressão.
Na Baixa de Algés, devido à grande afluência e permanência de pessoas e à intensa atividade comercial, essas intervenções são ainda periodicamente reforçadas
com lavagens noturnas (com recurso a autotanques).
Sendo intenção do Município de Oeiras continuar a investir nesta área de modo a alcançar a salubridade almejada em termos de limpeza urbana, no passado mês
de janeiro as lavagens na Baixa de Algés foram ainda
reforçadas com recurso a um veículo elétrico que passou a desempenhar essa tarefa diariamente, em complementaridade às lavagens já recorrentes, em zonas
identificadas como sendo as mais críticas, com destaque para o túnel entre a Rua Damião de Góis e a Rua
Humberto Delgado, a Rua Luis de Camões e a Avenida
dos Combatentes da Grande Guerra. •
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SUPLEMENTO

DELIBERAÇÕES
E REGULAMENTOS
ESTE SUPLEMENTO FAZ PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO N.º 266
DO BOLETIM MUNICIPAL OEIRAS ATUAL

JANEIRO · FEVEREIRO 2022

DELIBERAÇÕES
DA CÂMARA MUNICIPAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO
DE 2021
ATA NÚMERO TRINTA E CINCO/
DOIS MIL E VINTE E UM
- Proposta n.º 1137/21 - DAQV - Programa Nacional de Apoio à Saúde Veterinária para Animais de Companhia
em Risco - Cheque veterinário protocolo
125/2018 - Reforço da verba:
Deliberado aprovar o reforço da rubrica,
no montante de cinco mil quatrocentos
e oitenta euros e oitenta e oito cêntimos,
para o ano de dois mil e vinte e um, para
fazer face ao aumento de número de pedidos de ajuda para tratamentos médico
veterinários de animais domésticos, de
famílias carenciadas devidamente identificadas pelo Município.
- Proposta n.º 1138/21 - DAQV - Programa Nacional de Apoio à Saúde Veterinária para Animais de Companhia em
Risco - Cheque Veterinário - Definição
do montante a atribuir à Ordem dos Médicos Veterinários no cumprimento do
disposto em protocolo n.º 125/2018:
Deliberado aprovar o aumento da rubrica, no montante de doze mil euros, por
cada ano a partir do ano de dois mil e
vinte e dois, para fazer face ao aumento de número de pedidos de ajuda para
tratamentos médicos veterinários de
animais domésticos, de famílias carenciadas devidamente identificadas pelo
Município.
- Proposta n.º 1139/21 - DCA - Oeiras
Dance Associação - Participação no
Campeonato do Mundo de Dança - Retificação à proposta de deliberação n.º
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991/2021, aprovada em 30 de novembro:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira à Oeiras Dance
Associação, no valor de sete mil oitocentos e trinta e dois euros, destinada à
participação no Campeonato do Mundo
de Dança de três bailarinos e um coreógrafo/diretor, em Orlando, nos Estados
Unidos da América (viagem, estadia e
inscrição).
- Proposta n.º 1140/21 - GAF - Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 698/2020, Junta de
Freguesia de Barcarena - Relatório do 4.º
bimestre de 2021:
Deliberado aprovar a transferência para
a Junta de Freguesia de Barcarena da
quantia de dois mil novecentos e cinquenta e nove euros e quatro cêntimos,
relativa à execução do quarto bimestre
de dois mil e vinte e um em despesas
correntes, correspondente às despesas
realizadas, deduzida a importância já recebida pela Junta de Freguesia, a título
de adiantamento, referente aos vencimentos dos trabalhadores afetos exclusivamente a este contrato.
- Proposta n.º 1141/21 - GAF - Transferência de verba relativa ao contrato
interadministrativo n.º 683/2020, Junta
de Freguesia da União de Freguesias de
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/
Dafundo - Relatório do 5.º bimestre de
2021:
Deliberado aprovar a transferência de
seis mil quinhentos e quarenta e cinco
euros e um cêntimo, 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 vinte e um, no âmbito do
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências número seiscen-

tos e oitenta e três, de dois mil e vinte,
assinado entre a Câmara Municipal de
Oeiras e aquela Autarquia.
- Proposta n.º 1142/21 - DP - Consulta
ao mercado para aquisição pelo Município de Oeiras de 50 a 70 apartamentos
desocupados, em edifícios de habitação
coletiva, destinados a habitação pública,
em regime de arrendamento acessível Revogação da decisão de contratar:
Deliberado aprovar a revogação da proposta de deliberação número cento e
sessenta e três, de dois mil e vinte, aprovada em reunião de Executivo realizada
no dia dezoito de março de dois mil e
vinte, em que foi determinado proceder à abertura de um procedimento de
consulta ao mercado para aquisição pelo
Município de Oeiras de cinquenta a setenta apartamentos desocupados, em
edifícios de habitação coletiva, destinadas a habitação pública, em regime de
arrendamento acessível.
- Proposta n.º 1143/21 - DPCHM - P.º
61/DH/2018 - Requalificação do espaço
público do Parque Urbano da Quinta da
Politeira - Barcarena - Aprovação de trabalhos complementares resultantes de
erros e omissões - 1.ª modificação objetiva do contrato:
Deliberado aprovar os trabalhos complementares por erros e omissões, no
montante de dezassete mil novecentos e
quarenta e dois euros e dezanove cêntimos, ao qual deve acrescer o IVA à taxa
legal de seis por cento, correspondentes
a um vírgula vinte e dois por cento do
preço contratual, constituindo deste
modo a primeira modificação objetiva do
contrato de empreitada de obra pública
número novecentos e treze, de dois mil e
vinte, “Requalificação do espaço público
do parque urbano da Quinta da Politeira
- Barcarena”.

- Proposta n.º 1144/21 - DPCHM - P.º
61/DH/2018 - “Requalificação do espaço público do Parque Urbano da Quinta
da Politeira - Barcarena” - Aprovação de
projeto e trabalhos complementares para
construção de uma paliçada - 2.ª modificação objetiva do contrato:
Deliberado aprovar o projeto e trabalhos
complementares, no montante de dezassete mil seiscentos e sessenta e quatro
mil euros e trinta cêntimos, ao qual deve
acrescer o IVA à taxa legal, correspondentes a um vírgula vinte por cento do
preço contratual, constituindo deste
modo a segunda modificação objetiva do
contrato de empreitada de obra pública
número novecentos e treze, de dois mil e
vinte, “Requalificação do espaço público
do parque urbano da Quinta da Politeira
- Barcarena”.
- Proposta n.º 1145/21 - GAF - Transferência de verba relativa ao contrato
interadministrativo n.º 485/2020, Junta
de Freguesia da União de Freguesias de
Carnaxide e Queijas - Relatório do 5.º bimestre de 2021:
Deliberado aprovar a transferência de
vinte e cinco mil duzentos e cinquenta
e nove euros e setenta e oito cêntimos,
para a Junta de Freguesia da União das
Freguesias de Carnaxide e Queijas, correspondente ao somatório das verbas
para a remuneração das ações concretizadas durante o quinto bimestre de dois
mil e vinte e um, no âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências número quatrocentos e
oitenta e cinco, de dois mil e vinte, assinado entre a Câmara Municipal de Oeiras e aquela Autarquia.
-Proposta n.º 1146/21 - GAF - Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 480/2020, Junta
de Freguesia da União de Freguesias de
Oeiras e S. Julião, Paço de Arcos e Caxias
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- Relatório do 5.º bimestre de 2021:
Deliberado aprovar a transferência de
vinte e dois mil oitenta e dois euros e
setenta e sete cêntimos, à Junta de Freguesia da União de Freguesias de Oeiras
e São Julião da Barra, Paço de Arcos e
Caxias, correspondente à remuneração
das ações que esta Junta desenvolveu
na sua área de jurisdição, no decorrer do
quinto bimestre de dois mil e vinte e um,
no âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências número quatrocentos e oitenta, de dois mil
e vinte, assinado entre a Câmara Municipal de Oeiras e aquela Autarquia.
- Proposta n.º 1147/21 - GAEP - Adesão
do Município de Oeiras à rede Culture
Action Europe:
Deliberado aprovar e submeter à Assembleia Municipal, para aprovação, a adesão
à rede Culture Action Europe, com o número BE zero quatro cinco três ponto quatro zero quatro cinco dois seis, bem como a
aceitação dos respetivos Estatutos.
- Proposta n.º 1148/21 - DPU - Pedido
de alteração de alvará de loteamento
3/1991 - lotes 1 e 2, na Rua da Galega,
em Barcarena:
Deliberado aprovar a alteração da licença de operação de loteamento com o alvará número três, de mil novecentos e
noventa e um, referente aos lotes um e
dois, localizados na Rua da Galega, da
Freguesia de Barcarena, com o objetivo de viabilizar a construção de apenas
um piso destinado a habitação, ao contrário dos dois pisos previstos no alvará
de loteamento e consequentemente aumentar o índice de implantação de zero
ponto vinte para zero ponto trinta e dois.
- Proposta n.º 1149/21 - SIMAS - Abertura de procedimento por concurso público para a aquisição patrimonial de 2
viaturas pesadas com superestrutura
de limpeza/desobstrução e aspiração de
esgotos, para os SIMAS dos Municípios
de Oeiras e Amadora - PD n.º 376/SIMAS/2021:
Deliberado autorizar a despesa no âmbito da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras
e Amadora, da reunião de treze de dezembro de dois mil e vinte e um, na qual
deliberou a abertura do procedimento
por concurso público para aquisição patrimonial de duas viaturas pesadas com
superestrutura de limpeza/desobstrução
e aspiração de esgotos, para os SIMAS
dos Municípios de Oeiras e Amadora,
pelo preço base de duzentos e setenta e
dois mil euros, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
- Proposta n.º 1150/21 - SIMAS - Abertura de procedimento por concurso público para execução da empreitada destinada à remodelação das redes de drenagem
nos arruamentos, rua 1.º de Dezembro,
Rua Alexandre Herculano, Rua D. Nuno
Álvares Pereira e na Rua de Angola, na
Freguesia da Venteira, no Concelho da
Amadora - tomo I - Zona norte -PD n.º
377/SIMAS/2021:
Deliberado autorizar a despesa no âmbito da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de

Oeiras e Amadora, da reunião de treze
de dezembro de dois mil e vinte e um,
na qual deliberou autorizar a abertura de
procedimento por concurso público para
a empreitada destinada à remodelação
das redes de drenagem nos arruamentos, Rua Primeiro de Dezembro, Rua
Alexandre Herculano, Rua Dom Nuno
Álvares Pereira e na Rua de Angola, na
Freguesia da Venteira, no Concelho da
Amadora - Tomo primeiro - Zona Norte,
estimando-se para o efeito uma despesa
no valor total de um milhão cento e quarenta mil euros, acrescido de IVA.
- Proposta n.º 1151/21 - SIMAS - Adjudicação do procedimento por concurso
público, com vista à celebração de acordo-quadro, para a empreitada destinada
à reparação de colapsos de coletores e
ramais, substituição de tampas e reparação de caixas de visita, nas redes de
águas residuais no Concelho de Oeiras
- PD n.º 380/SIMAS/2021:
Deliberado aprovar a despesa no âmbito
da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião de treze de dezembro de dois mil e vinte e um, na qual deliberou autorizar a adjudicação do procedimento por concurso público com vista
à celebração de acordo-quadro, para a
empreitada destinada à reparação de colapsos de coletores e ramais, substituição
de tampas e reparação de caixas de visita, nas redes de águas residuais no Concelho de Oeiras, pelo valor de setecentos
e vinte e sete mil cento e cinquenta e
três euros e dezassete cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
- Proposta n.º 1152/21 - DAEGA - Projeto
Sala Aberta - Grupos Aprender, Brincar,
Crescer - Atribuição de comparticipação
financeira ao Centro Sagrada Família:
Deliberado aprovar a atribuição de
comparticipação financeira ao Centro
Sagrada Família, no valor de dezanove
mil quatrocentos e vinte e três euros e
oitenta e quatro cêntimos, destinados a
suportar as despesas decorrentes da formação de mediadores e da execução do
Projeto Sala Aberta - Grupos Aprender,
Brincar, Crescer.
- Proposta n.º 1153/21 - DDS - 11.ª edição UNIRAID 2022 - Atribuição de comparticipação financeira para a participação de 4 jovens universitários da Escola
Superior Náutica Infante D. Henrique e
do Instituto Superior Técnico:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira no valor de mil
setecentos e noventa euros, à Associação
de Alunos da Escola Superior Náutica
Infante Dom Henrique e de mil setecentos e noventa euros, à Associação de
Estudantes do Instituto Superior Técnico, perfazendo um total de três mil
quinhentos e oitenta euros, destinados
a comparticipar as despesas inerentes à
participação na décima primeira edição
UNIRAID dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 1154/21 - DAEGA - Refeições escolares dos alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico em refeitórios adjudicados pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - Pagamento das refeições consumidas nos meses de setembro
e outubro de 2021/2022 - Aprovação de

cabimento para o mês de novembro de
2021/2022:
Deliberado aprovar a transferência do
valor total de treze mil setecentos e oitenta e dois euros e doze cêntimos, para
a Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares relativo à comparticipação do
Município nas refeições encomendadas
e servidas aos alunos do primeiro ciclo
nos refeitórios adjudicados pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
(meses de setembro e outubro de dois
mil e vinte e um/dois mil e vinte e dois),
bem como, o cabimento do valor global
de onze mil euros, para pagamento das
refeições encomendadas e servidas aos
alunos do primeiro ciclo nos refeitórios
adjudicados pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares no mês de
novembro, devendo o Departamento de
Educação informar a Divisão de Gestão
Financeira sobre a quantia certa a transferir para a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.
- Proposta n.º 1155/21 - DDS - Associativismo Juvenil - Atribuição de comparticipação financeira para obras de melhoramento na Sede do Agrupamento 242
de Paço de Arcos - Corpo Nacional de
Escutas:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira no valor de seis
mil novecentos e cinquenta e um euros e
noventa e seis cêntimos, ao Agrupamento Duzentos e Quarenta e Dois de Paço
de Arcos - Corpo Nacional de Escutas,
para apoio à realização de obras de melhoramento na sede do agrupamento,
concretamente, na impermeabilização
do terraço e gradeamento, correspondente a sessenta por cento do valor total
das obras, destinadas à prossecução das
atividades que desenvolvem.
- Proposta n.º 1156/21 - DAEGA - Transportes escolares - 2021/2022 - Pagamento de reembolsos:
Deliberado aprovar a atribuição do valor
total de treze mil seiscentos e trinta e
cinco euros e quarenta e cinco cêntimos,
para pagamento dos reembolsos aos alunos que beneficiam de subsídio de transporte escolar para o ano letivo de dois
mil e vinte e um/dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 1157/21 - DAEGA - Candidatos contemplados com a atribuição
de bolsa de estudo para alunos do ensino superior residentes no Concelho de
Oeiras - Lista definitiva do ano letivo
2021/2022:
Deliberado aprovar a lista ordenada definitiva dos seiscentos e oitenta e dois candidatos contemplados com a atribuição
de bolsa de estudo ao ensino superior e
o pagamento a cada um dos seiscentos
e oitenta e dois beneficiários do valor
unitário de mil quatrocentos e cinquenta euros, perfazendo a quantia global de
novecentos e oitenta e oito mil e novecentos euros.
- Proposta n.º 1158/21 - DPOC - Ratificação do despacho da 33.ª alteração
orçamental permutativa:
Deliberado aprovar a ratificação da informação número INT-CMO/dois mil e vinte e um/vinte e oito mil trezentos e quarenta e seis, referente à trigésima terceira
alteração orçamental permutativa de dois
mil e vinte e um, no valor de um milhão
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cento e vinte e dois mil setecentos e cinquenta euros, na despesa e quarenta e
nove mil setecentos e setenta e cinco euros e noventa e nove cêntimos, na receita.
- Proposta n.º 1159/21 - DCS - Atribuição de comparticipação financeira ao
Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier - Universidade Nova
de Lisboa:
Retirada da agenda.
- Proposta n.º 1160/21 - DCS - Apoio
à deslocação em serviço de transporte
de táxi para o Centro de Vacinação Covid-19 de Carnaxide:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira às entidades que
dão apoio ao serviço de transporte para
o Centro de Vacinação Covid-Dezanove,
de Carnaxide, no montante global de
cem mil oitocentos e quinze euros e oitenta e seis cêntimos.
- Proposta n.º 1161/21 - DGSH - Atribuição de fogo sito no Largo Idálio de Oliveira, n.º 7, 2.º B, no Bairro do Alto dos
Barronhos:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação sita no Largo Idálio de Oliveira,
número sete, segundo B, condicionada
a reajustamento para fogo de tipologia
adequada e a fixação de renda mensal.
- Proposta n.º 1162/21 - DGSH - Atribuição de fogo sito na Rua Alberto Osório de
Castro, n.º 14, no Bairro S. Marçal:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação T Zero, situada na Rua Alberto
Osório de Castro, número catorze, no
Bairro São Marçal e a fixação de renda
mensal.
- Proposta n.º 1163/21 - DOM - P.º
2021/212- DGEP - Execução de passagem superior pedonal em Algés - RAR
- Ratificação da decisão de resposta a
esclarecimentos, com consequente retificação das peças do procedimento:
Deliberado aprovar a ratificação do ato
proferido pelo Senhor Vice-Presidente,
em regime de substituição do Senhor
Presidente, de aprovação dos esclarecimentos e consequente retificação das
peças do procedimento, aposto na ata do
júri do procedimento, referente à obra
Execução de passagem Superior Pedonal em Algés.
- Proposta n.º 1164/21 - DPU - Proc.º
304/2021 - Alteração ao alvará de loteamento 20/1988, na Rua Dom António
Luís de Mendes, em Oeiras:
Deliberado aprovar a alteração ao alvará
de loteamento número vinte, de mil novecentos e oitenta e oito, emitido em três
de outubro de mil novecentos e oitenta
e oito, sito na Rua Dom António Luís de
Mendes, em Oeiras.
- Proposta n.º 1165/21 - DD - Atribuição
de subsídio à Federação Portuguesa de
Corridas de Obstáculos para implementação de 2 percursos ORC no Centro
Desportivo Nacional do Jamor:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
sessenta e quatro mil duzentos e setenta e sete euros e vinte e quatro cêntimos, mais IVA, à Federação Portuguesa
de Corrida de Obstáculos - APD para a
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implementação de dois circuitos OCR Trilho do Moinho - trinta e um mil novecentos e vinte e dois euros e oito cêntimos, mais IVA e Ninja português - trinta
e dois mil trezentos e cinquenta e cinco
euros e dezasseis cêntimos, mais IVA.
- Proposta n.º 1166/21 - EPEPCT - Renovação do apoio ao Projeto de Desenvolvimento Tecnológico, Formula
Student Team, do Instituto Superior
Técnico - FST Lisboa:
Deliberado aprovar a atribuição de um
apoio financeiro no valor de dez mil euros, ao IDMEC - Instituto de Engenharia
Mecânica, para a renovação do patrocínio, de Nível Gold, ao Formula Student
Team.
- Proposta n.º 1167/21 - DPU - Proc.º
202/2020 - Licenciamento de operação
de loteamento - Plano de Pormenor do
Alto de Algés:
Deliberado aprovar a operação de loteamento para um conjunto de propriedades sitas no Alto de Algés, com a área
total de quatro mil cento e noventa e
três vírgula noventa e nove metros quadrados.
- Proposta n.º 1168/21 - PM - Aquisição
por ocupação de viaturas abandonadas e
doadas:
Deliberado aprovar a aquisição por ocupação de viaturas abandonadas e doadas.
- Proposta n.º 1169/21 - PCM - Atribuição de comparticipação financeira das
propinas relativa à formação dos bombeiros na Universidade Atlântica:
Deliberado aprovar o pagamento das
propinas dos vinte e oito bombeiros relativas aos meses de outubro, novembro e
dezembro do ano letivo de dois mil e vinte e um/dois mil e vinte e dois, à Universidade Atlântica, no valor total de vinte
seis mil e quatrocentos euros, financiamento que tem o caráter de comparticipação financeira às sete Associações
Humanitárias de Bombeiros Voluntários
do Município de Oeiras.
- Proposta n.º 1170/21 - PCM - Atribuição de comparticipação financeira para
aquisição de fardamento, equipamentos
de proteção individual, e formação prática às 7 Associações Humanitárias de
Bombeiros Voluntários do Município de
Oeiras:
Deliberado aprovar a atribuição da
comparticipação financeira no valor de
duzentos e dez mil euros, às sete Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Município de Oeiras, sendo
concedida, a cada Associação a quantia
integral de trinta mil euros, correspondente ao somatório do financiamento do
fardamento - vinte mil euros e da formação - dez mil euros.

Deliberações e Regulamentos
nanceira às 7 Associações Humanitárias
de Bombeiros do Concelho de Oeiras no
âmbito de ações de prevenção contra incêndios e manutenção durante os meses
de janeiro a março de 2022:
Deliberado aprovar a atribuição antecipada do subsídio no valor de trinta e um
mil e quinhentos euros, cabendo a cada
uma das corporações o valor de quatro
mil e quinhentos euros.
- Proposta n.º 1173/21 - DOM - P.º
2021/203-DCAD - Intervenções corretivas em revestimentos, alvenarias,
serralharias e canalizações em imóveis
municipais - Aprovação dos relatórios preliminar e final e consequente adjudicação
- Aprovação da minuta do contrato:
Deliberado aprovar a adjudicação da empreitada de obra pública “Intervenções
corretivas em revestimentos, alvenarias,
serralharias e canalizações em imóveis
municipais”, do concorrente Pinto &
Relvas, Limitada, pelo valor de duzentos
e setenta e cinco mil oitocentos e trinta
e seis euros, acrescido de IVA à taxa legal
de seis por cento e com o prazo de execução de seiscentos dias.
- Proposta n.º 1174/21 - DOM - P.º
2021/96- DEM - Piscina Oceânica - Requalificação da tubagem hidráulica na
câmara de manobras - Aprovação de
prorrogação do prazo de execução:
Deliberado aprovar a prorrogação do prazo de execução da empreitada “Piscina
Oceânica - Requalificação da tubagem
hidráulica na câmara de manobras” por
mais sessenta dias, passando o seu términus contratual para o dia vinte e dois
de fevereiro de dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 1175/21 - DOM - P.º
2021/17- DEM - Beneficiações diversas
- Palácio Anjos, Algés - Aprovação de trabalhos complementares:
Deliberado aprovar os trabalhos complementares no valor total de trinta e seis
mil doze euros e oitenta e quatro cêntimos (a acrescer IVA à taxa de seis por
cento), constituindo deste modo a primeira modificação objetiva do contrato
da empreitada “Beneficiações diversas
- Palácio Anjos, Algés”.
- Proposta n.º 1176/21 - DPOC - Ratificação da 34.ª Alteração Orçamental
Permutativa:
Deliberado aprovar a ratificação da informação número INT-CMO/dois mil e
vinte e um/vinte e oito mil quinhentos e
dois, referente à trigésima quarta Alteração Orçamental Permutativa de dois mil
e vinte e um, no valor de quatrocentos e
cinquenta e três mil euros, na despesa.

- Proposta n.º 1171/21 – DPS - Atribuição do subsídio para apoio à Banda
Municipal do CCD - Centro de Cultura
e Desporto:
Deliberado aprovar a atribuição de um
subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, no montante anual de cinquenta mil
euros, para apoio à Banda Municipal.

- Proposta n.º 1177/21 - PCM - Atribuição antecipada de 3 mensalidades do
subsídio mensal aos Bombeiros Voluntários do Concelho:
Deliberado aprovar a atribuição antecipada de três mensalidades do subsídio
mensal às sete Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho, correspondendo a cada uma o valor
de dezanove mil e quarenta e sete euros,
por mês, perfazendo o montante total de
trezentos e noventa e nove mil novecentos e oitenta e sete euros.

- Proposta n.º 1172/21 - PCM - Atribuição antecipada de comparticipação fi-

- Proposta n.º 1178/21 - DACTPH - Atribuição de comparticipação financeira à
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PalavraRubra Associação, no âmbito do
MAP - Mostra de Artes da Palavra - 2.ª
edição:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor duzentos mil euros, à PalavraRubra - Associação, para apoio à realização da segunda edição do MAP - Mostra de Artes da
Palavra. Em dois mil e vinte e um será
assegurado o pagamento de setenta mil
euros e em dois mil e vinte e dois, de
cento e trinta mil euros, conforme distribuição financeira expressa na informação de serviço, bem como, o envio à
Assembleia Municipal para aprovação.
- Proposta n.º 1179/21 - DCA - Revogação parcial da proposta de deliberação
n.º 270/2020 de 16 de abril na parte referente aos apoios atribuídos ao Rancho
Folclórico Infantil e Juvenil “os Minhotos”, da Ribeira da Lage e ao Rancho
Folclórico Infantil e Juvenil da Pedreira
Italiana:
Deliberado aprovar a revogação parcial
da proposta de deliberação número duzentos e setenta, de dois mil e vinte, de
dezasseis de abril, na parte referente aos
apoios no valor de mil euros cada atribuídos ao Rancho Folclórico Infantil e Juvenil “Os Minhotos”, da Ribeira da Lage e
ao Rancho Folclórico Infantil e Juvenil
da Pedreira Italiana e respetiva descabimentação do valor global dos mesmos de
dois mil euros.
- Proposta n.º 1180/21 - DPOC - Atualização das Taxas da Gestão de Praias e
das Modalidades Afins de Jogos de Fortuna ou Azar e Outras Formas de Jogo para
o ano de 2022:
Deliberado aprovar a atualização das taxas com o fator de um vírgula zero dois
seis quatro quatro (dois vírgula sessenta
e quatro por cento) as Taxas de Gestão
das Praias e das Modalidades Afins de
Jogos de Fortuna ou Azar e Outras Formas de Jogo a vigorar no ano de dois mil
e vinte e dois.
- Proposta n.º 1181/21 - DD - Pagamento do apoio financeiro (já previamente
aprovado), a título de patrocínio desportivo, à “Native Warriors, Unipessoal,
Lda.”, posterior à organização dos eventos desportivos “Ninja Ocr Police Oeiras”
e “Kids Race”, em 2021:
Deliberado aprovar o pagamento da
comparticipação financeira no valor
quinze mil euros, à promotora “Native
Warriors, Unipessoal, Limitada”, destinada a concretizar o apoio do Município,
relativo à “Ninja OCR Police Oeiras” e à
“Kids Race”, a título de patrocínio desportivo, de acordo com os termos propostos na proposta de deliberação número
seiscentos e noventa e seis, de dois mil e
vinte e um, aprovada por unanimidade,
em reunião de Câmara de vinte e oito de
julho de dois mil e vinte e um, mediante
assinatura do termo de aceitação.
- Proposta n.º 1182/21 - GAF - Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 481/2020 - Junta de
Freguesia de Porto Salvo - Relatório do
5.º bimestre de 2021:
Deliberado aprovar a transferência para
a Junta de Freguesia de Porto Salvo
da quantia de quinze mil setecentos e
cinquenta e dois euros e oitenta e três

cêntimos, correspondente às despesas
efetuadas no quinto bimestre de dois mil
e vinte e um, deduzida a importância já
recebida pela Junta de Freguesia, a título
de adiantamento, referente aos vencimentos dos trabalhadores afetos exclusivamente a este contrato.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE JANEIRO
DE 2022
ATA NÚMERO UM/DOIS MIL E
VINTE E DOIS
- Proposta n.º 1/22 - DPOC - Ratificação
da 32.ª Alteração Orçamental Permutativa:
Deliberado ratificar a informação número INT-CMO/dois mil e vinte e um/vinte
e sete mil seiscentos e oitenta e sete, referente à trigésima segunda alteração orçamental permutativa de dois mil e vinte
e um, no valor de global de duzentos e
quarenta e dois mil cento e vinte euros
e cinquenta e sete cêntimos na despesa
e um milhão novecentos e sessenta mil
cento e cinquenta e um euros e setenta
e nove cêntimos na receita.
- Proposta n.º 2/22 - DGP - Abertura
de procedimento concursal com vista a
constituição de vínculo de emprego público por comissão de serviço no cargo de
Chefe do Gabinete de Autoria Municipal
(2.º grau):
Deliberado aprovar a abertura do procedimento concursal, os conteúdos funcionais e requisitos de admissão, bem como
os métodos de seleção, para o cargo de
dirigente do Gabinete da Auditoria Municipal, (segundo grau), assim como, a submissão à aprovação pela Assembleia Municipal a designação dos membros de júri.
- Proposta n.º 3/22 - DPE - Protocolo
419/2018 e Adenda 607/2020 - Descabimentação de verba sobrante - Igreja Matriz de Oeiras - Conservação, restauro e
resolução de anomalias:
Deliberado aprovar a descabimentação
da verba de onze mil e setecentos e setenta e três euros e trinta e três cêntimos, não utilizada no âmbito do Protocolo número quatrocentos e dezanove, de
dois mil e dezoito e respetivas adendas
contratuais.
- Proposta n.º 4/22 - DP - Arrendamento
do imóvel sito no Largo Francisco Lucas
Pires, n.º 10 A:
Deliberado aprovar a celebração de um
contrato de arrendamento, referente ao
imóvel sito no Largo Francisco Lucas Pires,
número dez A, entre o Município de Oeiras
e Petlog, Limitada, tendo em vista o apoio
ao exercício, por parte da futura arrendatária da sua atividade, nomeadamente, venda
de produtos para animais de estimação.
- Proposta n.º 5/22 - DP - Abate de materiais de “stock”, consumíveis de secretaria, do armazém da unidade de gestão
de armazéns:
Deliberado aprovar o abate contabilístico, por inutilização, dos bens constantes
no mapa “Regularização de Existências”.
- Proposta n.º 6/22 - DTGE - Preço de
venda ao público do livro “Cinema Americano - Anos 80”:
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Deliberado aprovar a fixação do preço
unitário para venda ao público do livro
“Cinema Americano - Anos Oitenta”, no
valor de cinco euros, já com IVA incluído.
- Proposta n.º 7/22 - DEM - P.º 2021-64DGEP - “Conceção/construção para estabilização e contenção do talude do Rio
Jamor, na Rua Camilo Castelo Branco,
em Queluz de Baixo” - Ratificação do ato
de aprovação de prorrogação do prazo de
execução da empreitada:
Deliberado ratificar o ato administrativo
de aprovação da prorrogação do prazo
de execução da empreitada “Conceção/
Construção para Estabilização e contenção do talude do Rio Jamor, na Rua Camilo Castelo Branco, em Queluz de Baixo”,
por mais dezasseis dias, passando o seu
“terminus”, a ocorrer no dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 8/22 - SIMAS - CP
20168/2020 - 1.ª revisão de preços provisória - Empreitada de construção do
novo reservatório do Alto de Santa Catarina - PD n.º 389/SIMAS/2021:
Deliberado aprovar a primeira revisão de
preços efetuada no âmbito da “Empreitada de construção do novo reservatório
do Alto de Santa Catarina”, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor, no âmbito da
deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados
de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, de vinte de dezembro de dois mil e
vinte e um.
- Proposta n.º 9/22 - SIMAS - CP
19053/2019 - Revisão de preços - “Empreitada de instalação ou substituição de
redes de abastecimento de água e de ramais de ligação no Concelho da Amadora, a executar nos anos de 2019 e 2020”
- PD n.º 390/SIMAS/2021:
Deliberado aprovar a revisão de preços
efetuada no âmbito da empreitada de
“Instalação ou Substituição de Redes de
Abastecimento de Água e de ramais de
ligação no Concelho da Amadora, a executar nos anos de dois mil e dezanove
e dois mil e vinte”, no montante de mil
quatrocentos e noventa e um euros e seis
cêntimos, no âmbito da deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, de vinte
de dezembro de dois mil e vinte e um.
- Proposta n.º 10/22 - SIMAS - Abertura
de procedimento por concurso público
para implementação e gestão do Programa de Educação Ambiental para a Sustentabilidade “PEAS” - anos de 2022,
2023 e 2024 - PD n.º 392/SIMAS/2021:
Deliberado aprovar a despesa no âmbito
da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras
e Amadora, da reunião de vinte de dezembro de dois mil e vinte e um, na qual
deliberou autorizar a abertura de procedimento por concurso publico, para
implementação e gestão do Programa de
Educação Ambiental para a Sustentabilidade “PEAS” - anos de dois mil e vinte
e dois, dois mil e vinte e três e dois mil e
vinte e quatro, pelo preço base de cento e
setenta e nove mil e quatrocentos euros,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

- Proposta n.º 11/22 - DTGE - Apresentação do Projeto Batimento e Bolsa de Dizedores - Fixação do preço dos bilhetes e
definição da entidade para quem reverte
a receita produzida com a sua venda:
Deliberado aprovar a fixação do preço
dos bilhetes com o valor unitário de dez
euros, no âmbito do Projeto Batimento e
Bolsa de Dizedores e que a receita produzida pela venda de bilhetes reverta na
totalidade para a promotora do evento
Ghude, Limitada, a qual deverá assumir
o pagamento do IVA a seis por cento.
- Proposta n.º 12/22 - DPU - Proc.º
142/2007 - Pedido de informação prévia de edificação - Rua António Pires, da
Freguesia de Caxias:
Deliberado aprovar o pedido de informação prévia para a construção de um edifício de habitação coletiva, composto por
dezoito fogos de tipologias T Um e T Dois,
com espaços comuns de logradouro, a
implantar num terreno localizado na Rua
António Pires, da Freguesia de Caxias.
- Proposta n.º 13/22 - DD - Atribuição de
comparticipação financeira ao Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos para
desenvolvimento do Projeto “Centro de
Formação Desportiva AEPA - Atividades
Náuticas”, para o ano letivo 2021/22:
Deliberado aprovar a atribuição de um
subsídio no valor de dois mil euros, ao
Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos, para apoio à manutenção e continuidade das atividades desenvolvidas no
âmbito do Projeto Centro de Atividades
Náuticas.
- Proposta n.º 14/22 - DP - 2.ª adenda ao
contrato de comodato n.º 265/2021, de
17 de abril - Alteração da utilização da
sala multiusos, sita no Centro de Juventude de Oeiras:
Deliberado aprovar a segunda adenda ao
Contrato de Comodato número duzentos e sessenta e cinco, de dois mil e vinte
e um, de dezassete de abril, celebrado
com a Universidade Sénior de Oeiras
relativamente à ocupação e utilização da
sala multiusos localizada no Centro de
Juventude de Oeiras.
- Proposta n.º 15/22 - DOM - P.º
2020/158-DEM - “Remoção de coberturas com amianto - Escola Secundária
Amélia Rey Colaço, em Linda-a-Velha”
- Aprovação de trabalhos complementares:
Deliberado aprovar a execução dos trabalhos complementares no valor total de
vinte e cinco mil duzentos e vinte e três
euros (a acrescer IVA à taxa de seis por
cento), constituindo deste modo a primeira modificação objetiva do contrato
da empreitada “Remoção de coberturas
com amianto - Escola Secundária Amélia Rey Colaço, em Linda-a-Velha”.
- Proposta n.º 16/22 - DAQV - Concurso
público com publicidade internacional
para a locação de 15 viaturas ligeiras
para a frota municipal, por lotes, em regime de AOV - Decisão de contratar:
Deliberado aprovar a adoção de um procedimento por concurso público com
publicidade internacional para a locação
de quinze viaturas ligeiras para frota municipal, em regime de AOV, por divisão
em lotes, pelo preço base total do procedimento de trezentos e oitenta e sete mil

setecentos e setenta e sete euros e trinta
e seis cêntimos, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
- Proposta n.º 17/22 - DOM - P.º
2020/164-DEM – “Beneficiação na cobertura - Mercado de Algés - Aprovação
da 1.ª revisão de preços provisória:
Deliberado aprovar a primeira revisão
de preços, no montante total de dezasseis mil duzentos e setenta e três euros e
oitenta e quatro cêntimos, no âmbito da
empreitada “Beneficiação na cobertura Mercado de Algés”.
- Proposta n.º 18/22 - DOM - P.º 2019/94DEM - “Construção do Fórum Municipal, em Oeiras” - Aprovação da 3.ª revisão de preços provisória:
Deliberado aprovar a terceira revisão de
preços, no montante total de cento e dezasseis mil quatrocentos e vinte e quatro euros e sessenta e sete cêntimos, no
âmbito da empreitada “Construção do
Fórum Municipal, em Oeiras”.
- Proposta n.º 19/22 - DGA - Projetos Jovens em Movimento, Bairro Feliz, Rota
da Sensibilização Ambiental e Ecos da
Natureza 2022:
Deliberado aprovar o montante necessário à realização das atividades dos Projetos Jovens em Movimento, Bairro Feliz,
Rota da Sensibilização Ambiental e Ecos
da Natureza, até ao mês de abril, no valor de dezoito mil e quinhentos euros.
- Proposta n.º 20/22 - DOM - P.º 2018/80DEM - “Palácio Marquês de Pombal
(Oeiras) - Recuperação de fachadas,
cantarias e ornamentos” - Aprovação da
1.ª revisão de preços provisória:
Deliberado aprovar a primeira revisão
de preços, no montante total de quarenta mil cento e oitenta e quatro euros e
cinquenta e oito cêntimos, no âmbito da
empreitada “Palácio Marquês de Pombal (Oeiras) - Recuperação de fachadas,
cantarias e ornamentos”.
- Proposta n.º 21/22 - DOM - P.º 2019/94DEM - “Construção do Fórum Municipal, em Oeiras” - Aprovação da 4.ª revisão de preços provisória:
Deliberado aprovar a quarta revisão de
preços, no montante total de cinquenta e um mil quinhentos e cinco euros e
sessenta cêntimos, no âmbito da empreitada “Construção do Fórum Municipal,
em Oeiras”.
- Proposta n.º 22/22 - DOM - P.º
2020/156-DEM - “Remoção de coberturas com amianto - Escola Secundária
de Miraflores, em Algés” - Aprovação de
trabalhos a menos:
Deliberado aprovar os trabalhos a menos, no montante de onze mil cento e
sessenta euros e correspondentes a três
vírgula vinte e quatro por cento do valor
do contrato de empreitada de obras públicas denominada “Remoção de coberturas com amianto - Escola Secundária
de Miraflores, em Algés”.
- Proposta n.º 23/22 - DOM - P.º 2020/46DEM - “Oficinas Municiais de Vila Fria
(Porto Salvo) - Construção de nova portaria e posto de abastecimento de combustível para consumo privado” - Aprovação da 1.ª revisão de preços:
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Deliberado aprovar a primeira revisão de
preços, no montante total de vinte e dois
mil oitocentos e sessenta e oito euros e
oitenta e quatro cêntimos, no âmbito da
empreitada “Oficinas Municipais de Vila
Fria (Porto Salvo) - construção de nova
portaria e posto de abastecimento de
combustível para consumo privado”.
- Proposta n.º 24/22 – DDS – UJ - Programa Tempo Jovem 2022 - Cabimento:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
- Proposta n.º 25/22 - DGP - Processo
disciplinar n.º 10/2021:
Deliberado aplicar ao trabalhador visado
no processo disciplinar número dez, de
dois mil e vinte e um, como sanção adequada ao caso concreto, a sanção disciplinar de despedimento.
- Proposta n.º 26/22 - P.º 2019/94-DEM
- Construção do Fórum Municipal, em
Oeiras - Aprovação da 5.ª reprogramação
financeira - Ratificação do ato administrativo.
Deliberado aprovar a ratificação do ato
por si praticado, de aprovação da quinta
reprogramação financeira da empreitada
de obra pública “Construção do Fórum
Municipal, em Oeiras”, nos termos da
informação número INT-CMO/dois mil
e vinte e um/vinte e oito mil novecentos
e cinquenta, bem como, o envio à Assembleia Municipal para aprovação.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO
DE 2022
ATA NÚMERO TRÊS/DOIS MIL E
VINTE E DOIS
- Proposta n.º 55/22 - DPOC - Ratificação do despacho da 36.ª alteração orçamental permutativa - Receita:
Deliberado ratificar o despacho de treze
de janeiro de dois mil e vinte e dois, da
informação número INT-CMO/dois mil
e vinte e um/vinte e oito mil trezentos
e quarenta e seis, referente à trigésima
sexta alteração orçamental permutativa - receita de dois mil e vinte e um,
no valor de cinco milhões quinhentos e
noventa mil seiscentos e oitenta e nove
euros na receita.
- Proposta n.º 56/22 - DPOC - Ratificação do despacho da 1.ª alteração orçamental permutativa:
Deliberado ratificar a informação número INT-CMO/dois mil e vinte e dois/
setecentos e sessenta e oito, referente à
primeira alteração orçamental permutativa de dois mil e vinte e dois, no valor de
dois milhões quatrocentos e cinquenta e
seis mil quatrocentos e quarenta e quatro euros e noventa cêntimos na despesa.
- Proposta n.º 57/22 - DP- Constituição
de direito de superfície, para construção,
instalação e exploração de um quiosque
com esplanada, destinado a estabelecimento de bebidas, sito no Parque da
Quinta de Santo António, em Miraflores
- Cessão da posição contratual:
Deliberado aprovar a modificação subjetiva da escritura de constituição de direito de superfície outorgada a treze de
maio de dois mil e vinte e um e, nestes
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termos, a cessão da posição contratual
inicial do superficiário, a favor da sociedade por quotas “Turisconnect, Limitada”, assumindo esta última a posição de
contratante.
- Proposta n.º 58/22 - DAQV - Atribuição de subsídio à Associação do Instituto
Zoófilo Quinta Carbone, para o ano de
2022:
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 vinte e dois.
- Proposta n.º 59/22 - DPE - Atribuição
de comparticipação financeira à Fábrica da Igreja Paroquial Nossa Senhora
da Purificação de Oeiras para ações de
conservação e outros trabalhos, restauro
no corpo lateral norte na Igreja Matriz de
Oeiras:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira até ao montante de quarenta e seis mil cento e oitenta e oito euros e noventa e sete cêntimos, à Fábrica da Igreja Paroquial de
Nossa Senhora da Purificação de Oeiras,
com efeitos financeiros no ano económico de dois mil e vinte e dois, tendo em
vista o financiamento das ações relativas
à conservação, restauro e outros trabalhos para resolução de anomalias existentes na Igreja Matriz de Oeiras.
- Proposta n.º 60/22 - GIT - Adesão do
Município de Oeiras à Declaração Basca
e à Mensagem de Mannheim:
Deliberado aprovar a adesão, pelo Município de Oeiras, à Declaração Basca e à
Mensagem de Mannheim.
- Proposta n.º 61/22 - SIMAS - CP
19063/2019 - Revisão de preços - “Remodelação de redes de drenagem de
águas residuais, domésticas e pluviais,
nas Pracetas de Damão e de Goa, Freguesia da Venteira, Concelho da Amadora” - PD n.º 2/SIMAS/2022:
Deliberado aprovar a revisão de preços
efetuada no âmbito da empreitada de
“Remodelação de redes de drenagem de
águas residuais, domésticas e pluviais,
nas Pracetas de Damão e de Goa, Freguesia da Venteira, Concelho da Amadora”, no montante de oitocentos e noventa euros e noventa e três cêntimos,
aprovada na reunião do Conselho de Administração dos SIMAS de dez de janeiro
de dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 62/22 - SIMAS - CP
05/2017 - Revisão de preços - Empreitada
de “Remodelação de redes de águas residuais no Concelho da Amadora - Anos
2017/2018” - PD n.º 11/SIMAS/2022:
Deliberado aprovar a revisão de preços
efetuada no âmbito da 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, no montante de sete mil cento
e cinquenta e cinco euros e seis cêntimos, aprovada na reunião do Conselho
de Administração de dez de janeiro de
dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 63/22 - DPOC - Ratificação do despacho da 2.ª alteração orçamental permutativa:
Deliberado ratificar o despacho de vinte
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e quatro de janeiro de dois mil e vinte e
dois, da informação número INT-CMO/
dois mil e vinte e dois/mil quatrocentos e
quarenta e cinco, referente à segunda alteração orçamental permutativa de dois
mil e vinte e dois, no valor de seiscentos
e oitenta e nove mil duzentos e seis euros e setenta e um cêntimos na despesa.
- Proposta n.º 64/22 - DE - Atribuição de
subsídio para apoio ao funcionamento
dos Agrupamentos de Escolas e Escola
Não Agrupada - Ano de 2022:
Deliberado aprovar a atribuição de subsídio de apoio ao funcionamento, relativo ao ano de dois mil e vinte e dois,
aos Agrupamentos de Escolas e Escola
Não Agrupada, num total de trezentos e
noventa e sete mil novecentos e vinte e
quatro euros e cinquenta cêntimos.
- Proposta n.º 65/22 - SIMAS - Abertura
de procedimento por concurso público
para a celebração de acordo-quadro para
a execução da empreitada destinada à
reparação de roturas na rede de abastecimento de água do Concelho de Oeiras
(anos 2022 a 2025 - até ao limite de 36
meses) – PD n.º 17/SIMAS/2022:
Deliberado aprovar a despesa, no âmbito
da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião de vinte e quatro
de janeiro de dois mil e vinte e dois, na
qual deliberou autorizar a abertura de
procedimento por concurso público para
a celebração de acordo-quadro para a
execução da empreitada destinada à reparação de roturas na rede de abastecimento de água do Concelho de Oeiras,
pelo preço base de oitocentos mil euros,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
- Proposta n.º 66/22 - SIMAS - Abertura
de procedimento por concurso público
para a empreitada destinada à substituição de rede de abastecimento de água
no Casal da Mira, Freguesia da Mina de
Água, zona norte e zona sul, no Concelho
da Amadora - PD n.º 18/SIMAS/2022:
Deliberado autorizar a despesa, no âmbito da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras
e Amadora, da reunião de vinte e quatro
de janeiro de dois mil e vinte e dois, na
qual deliberou autorizar a abertura de
procedimento por concurso público para
a empreitada destinada à substituição de
rede de abastecimento de água no Casal
da Mira, Freguesia da Mina de Água,
zona norte e zona sul, no Concelho da
Amadora, pelo valor base de quinhentos
e vinte e um mil novecentos e oitenta e
oito euros, acrescido de IVA.
- Proposta n.º 67/22 - SIMAS - Abertura
de procedimento por concurso público
para a empreitada destinada à remodelação das redes de abastecimento de água
na Rua José Basaliza e arruamentos
confinantes, em Valejas, no Concelho de
Oeiras - PD n.º 19/SIMAS/2022:
Deliberado autorizar a despesa, no âmbito da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião de vinte e quatro de
janeiro de dois mil e vinte e dois, na qual
deliberou autorizar a abertura de pro-

cedimento por concurso público para a
empreitada destinada à remodelação das
redes de abastecimento de água na Rua
José Basaliza e arruamentos confinantes,
em Valejas, no Concelho de Oeiras, pelo
preço base de trezentos e quarenta e cinco mil euros, acrescido de IVA.
- Proposta n.º 68/22 - SIMAS - Abertura
de procedimento por concurso público
para a empreitada destinada à remodelação das redes de abastecimento de água
na Rua D. Manuel I, Rua 7 de Junho e
arruamentos confinantes, em Leceia,
Barcarena, no Concelho de Oeiras - PD
n.º 20/SIMAS/2022:
Deliberado autorizar a despesa, no âmbito
da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados
de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião vinte e quatro de janeiro
de dois mil e vinte e dois, na qual deliberou
autorizar a abertura de procedimento por
concurso público para a empreitada destinada à remodelação das redes de abastecimento de água na Rua Dom Manuel
Primeiro, Rua Sete de Junho e arruamentos confinantes, em Leceia, Barcarena, no
Concelho de Oeiras, pelo preço base de
trezentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos euros, acrescido de IVA.
- Proposta n.º 69/22 - SIMAS - Modificação objetiva ao contrato de aquisição
de seguros do ramo “Não Vida” - Lote
3 (frota automóvel) - PD N.º 23/SIMAS/2022:
Deliberado aprovar a despesa, no âmbito
da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião de vinte e quatro
de janeiro de dois mil e vinte e dois, na
qual deliberou autorizar a modificação
objetiva do contrato de Prestação de Serviços número vinte e um, de dois mil e
vinte e um, celebrado em vinte e quatro de março - Aquisição de seguros do
ramo “Não Vida” - Lote três (frota automóvel), para inclusão de oito novas
viaturas adquiridas pelos SIMAS, pelo
prazo de catorze de fevereiro a trinta e
um de dezembro de dois mil e vinte e
dois e estorno das apólices de igual número de viaturas alienadas por retoma, a
alteração do valor contratual para cento
e oitenta e quatro mil novecentos e dois
euros e cinquenta cêntimos, resultando
num acréscimo ao valor inicial de dez
mil quatrocentos e vinte e dois euros e
vinte e dois cêntimos, isento de IVA.
- Proposta n.º 70/22 - DPOC - Contratação de empréstimo de médio/longo
prazo:
Deliberado autorizar a contratação de
empréstimo até ao montante de trinta e
quatro milhões e quinhentos mil euros,
assegurando a prudência gestionária.
- Proposta n.º 71/22 - DCS - Descabimentação do compromisso orçamental
da proposta de deliberação n.º 1051/20,
de 2 de dezembro:
Deliberado aprovar a revogação parcial
da proposta de deliberação número mil
e cinquenta e um, de dois mil e vinte,
no que se refere ao apoio a conceder à
Esfera Solidaria - Associação Solidarity
Sphere IPSS e a respetiva redução do
cabimento efetuado nessa proposta de

deliberação, no montante global de mil
e seiscentos euros.
- Proposta n.º 72/22 - DGSH - Celebração de contrato relativo ao fogo sito na
Rua Comissão de Moradores, n.º 9, R/C.
Esq.º, no Bairro da Ribeira da Laje:
Deliberado aprovar a elaboração de contrato de arrendamento apoiado relativo à
habitação municipal T Três, situada na
Rua Comissão de Moradores, número
nove, rés-do-chão esquerdo, no Bairro
da Ribeira da Laje, mediante a fixação
da renda, em regime de arrendamento
apoiado no valor de oito euros e setenta
e oito cêntimos.
- Proposta n.º 73/22 - DGSH - Delegação de competência para a direção da
instrução dos procedimentos de despejo
administrativo:
Deliberado aprovar a delegação de competência para a direção da instrução dos
processos de despejo administrativo, no
Chefe da Divisão de Gestão Social da Habitação, com faculdade de subdelegação.
- Proposta n.º 74/22 - DGSH - Atribuição
do fogo sito na Rua Conde de Rio Maior,
n.º 61, R/C Dto., no Bairro Alto da Loba:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação T Dois, situada na Rua Conde de
Rio Maior, número sessenta e um, rés-do-chão direito, no Bairro Alto da Loba.
- Proposta n.º 75/22 - DGSH - Reajustamento tipológico para o fogo sito na Rua
Dr. Vítor Sá Machado, n.º 6, R/C D, no
Bairro Páteo dos Cavaleiros:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação T Um, situada na Rua Doutor
Vítor Sá Machado, número seis, rés-do-chão D, no Bairro Páteo dos Cavaleiros,
em Carnaxide, com revogação do anterior contrato.
- Proposta n.º 76/22 - DGSH - Atribuição
de fogo sito na Rua da Liberdade, n.º 18,
2.º Frt., no Bairro Encosta da Portela:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Um, sito na Rua da Liberdade, número
dezoito, segundo frente, no Empreendimento Municipal Encosta da Portela, em
Carnaxide.
- Proposta n.º 77/22 - DGSH - Atribuição
de fogo sito na Rua Dr. Nuno Simões, n.º
11, 3.º Dto., no Bairro Páteo dos Cavaleiros:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Três, sito na Rua Doutor Nuno Simões, número onze, terceiro direito, no
Empreendimento Municipal Páteo dos
Cavaleiros, em Carnaxide.
- Proposta n.º 78/22 - DGSH - Celebração de contrato relativo ao fogo sito na
Rua Joaquim Matias, n.º 63, 2.º Esq.º, no
Bairro da Ribeira da Lage:
Deliberado aprovar a elaboração de contrato de arrendamento apoiado, relativo
ao fogo sito na Rua Joaquim Matias, número sessenta e três, segundo esquerdo,
no Bairro da Ribeira da Lage, mediante
a fixação da renda mensal no valor de
oitenta e cinco euros e doze cêntimos.
- Proposta n.º 79/22 - DGSH - Revogação do contrato de arrendamento e atribuição do fogo sito na Av.ª Diogo Lopes
Sequeira, n.º 90, 2.º Esq.º, no Bairro dos
Navegadores:
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Deliberado aprovar a atribuição do fogo
municipal T Três, sito na Avenida Diogo Lopes Sequeira, número noventa,
segundo esquerdo, no Bairro dos Navegadores, condicionada à transferência
imediata para fogo de tipologia adequada, mediante a fixação da renda mensal
no valor de oitenta euros e vinte e dois
cêntimos.
- Proposta n.º 80/22 - DGSH - Atribuição
do fogo sito na Rua Tomás Leal da Câmara, n.º 8, 1.º Esq.º, no Bairro Quinta
da Politeira:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação T Um, situada na Rua Tomás
Leal da Câmara, número oito, primeiro
esquerdo, no Bairro Quinta da Politeira,
em Leceia.
- Proposta n.º 81/22 - DGSH - Atribuição
de fogo sito na Rua Gustavo Cordeiro Ramos, n.º 5, R/C Frt., no Bairro Encosta
da Portela:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Um, sito na Rua Gustavo Cordeiro Ramos, número cinco, rés-do-chão frente, no
Bairro Encosta da Portela, em Carnaxide.
- Proposta n.º 82/22 - DGSH - Celebração de contrato relativo ao fogo sito na
Rua Vasco da Gama Fernandes, n.º 3,
R/C Dto., no Bairro do Pombal:
Deliberado aprovar a elaboração de contrato de arrendamento apoiado relativo
à habitação municipal T Três, situada
na Rua Vasco da Gama Fernandes, número três, rés-do-chão direito, no Bairro
do Pombal, bem como, a manutenção
da renda em regime de arrendamento
apoiado, no valor de vinte e nove euros
e quarenta e cinco cêntimos.
- Proposta n.º 85/22 - GCAJ - Aprovação
da minuta de acordo de gestão para a
execução do projeto designado “Beneficiação na EN 6” a celebrar com a Infraestruturas de Portugal, S.A.:
Deliberado aprovar a minuta de Acordo
de Gestão para a execução do projeto designado “Beneficiação na EN Seis” a celebrar com a Infraestruturas de Portugal,
Sociedade Anónima.
- Proposta n.º 86/22 - DOM - P.º
2020/119-DGEP - “Reabilitação e reforço do Porto de Recreio de Oeiras” - Trabalhos complementares - Ratificação do
ato de aprovação do Sr. Presidente:
Deliberado aprovar a ratificação do ato
de aprovação do Senhor Presidente, relativo à execução dos trabalhos complementares no valor total de quarenta e
oito mil duzentos e oitenta e seis euros
e oitenta e quatro cêntimos (a acrescer
o IVA à taxa legal em vigor de seis por
cento), constituindo deste modo a terceira modificação objetiva do contrato
da empreitada “Reabilitação e Reforço
do Porto de Recreio de Oeiras”.
- Proposta n.º 87/22 - DOT - Aclaração
do prazo de elaboração do procedimento
de alteração do Plano Diretor Municipal
de Oeiras para Adequação ao Novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial:
Deliberado aprovar a aclaração relativa
ao prazo de elaboração do procedimento
de “Alteração do Plano Diretor Municipal
de Oeiras para Adequação ao Novo Regi-

me Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial”, cuja prorrogação foi determinada na proposta de deliberação número
seiscentos e cinquenta e oito, de dois mil
e vinte, fixando corretamente a data de
conclusão deste procedimento a vinte e
um de agosto de dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 88/22 - DCA - Programação cultural regular 2022 - Auditório
Municipal Ruy de Carvalho - Fixação do
preço dos bilhetes e definição da entidade para quem reverte a receita produzida
com a sua venda:
Deliberado fixar o preço dos bilhetes para
concertos “Alfama Bairro Velhinho”; “Há
Festa na Mouraria” e “Meu Bairro Alto”:
Plateia - sete euros e cinquenta cêntimos
/ Balcão - seis euros;
- Peças “A Ratoeira” e “O Homem de
Amália”: Plateia - doze euros e cinquenta cêntimos / Balcão - dez euros, a receita produzida pela venda de bilhetes
para as atividades acima mencionadas
reverta na totalidade para o Município
de Oeiras.
- Proposta n.º 89/22 - GAF - Renovação
dos contratos interadministrativos e autos de transferência de recursos celebrados com as Freguesias do Concelho para
o período de 2022 a 2025:
A Câmara tomou conhecimento da renovação automática dos contratos de
delegação de competências celebrados
com as Freguesias (Contratos Interadministrativos e Autos de Transferência
de Recursos), pelo período de vigência
do atual mandato autárquico do órgão
deliberativo do Município.
Submeter para aprovação, a proposta de
deliberação à Assembleia Municipal.
- Proposta n.º 90/22 - DTGE - Espetáculo “Isso é que era Bom” - Fixação do preço dos bilhetes e cedência do Auditório
Municipal Ruy de Carvalho:
Deliberado aprovar a fixação do preço
devido pela entrada no espetáculo “Isso
é que era Bom”, a realizar nos dias oito,
nove e dez de fevereiro, no Auditório
Municipal Ruy de Carvalho, em Carnaxide, no valor unitário de doze euros
e cinquenta cêntimos.
- Proposta n.º 91/22 - DPOC - Ratificação do despacho da 3.ª alteração orçamental permutativa:
Deliberado aprovar a ratificação do despacho de vinte e sete de janeiro de dois
mil e vinte e dois, da informação número INT-CMO/dois mil e vinte e dois/mil
setecentos e noventa e quatro, referente
à terceira alteração orçamental permutativa de dois mil e vinte e dois, no valor
de cento e trinta e três mil duzentos e
setenta e oito euros na despesa.
- Proposta n.º 92/22 - PM - Abate de armas de fogo de calibre 6,35mm, respetivos coldres e munições:
Deliberado aprovar o abate de armas de
fogo de calibre seis vírgula trinta e cinco
milímetros, respetivos coldres e munições, com entrega à Polícia de Segurança
Pública, que promove a sua destruição.
- Proposta n.º 93/22 - DCA - Atribuição
de comparticipação financeira à Produtora Clara Amarela Filmes, Unipessoal,
Lda, para a realização, produção e pós-

-produção do documentário “Eunice &
Rui - Uma Viagem até ao Princípio”:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira no valor de vinte
mil euros, à Produtora Clara Amarela Filmes, Unipessoal, Limitada, destinada a
apoiar parte dos custos envolvidos na realização, produção e pós-produção do Documentário “Eunice & Ruy - Uma Viagem
até ao Princípio”, correspondente a dezanove por cento do valor total do projeto.
- Proposta n.º 94/22 - DOM - P.º
2018/117-DGEP - Construção do Viaduto Rodoviário da Quinta da Fonte, Paço
de Arcos - Aprovação da 3.ª revisão de
preços provisória e da conta final:
Deliberado aprovar a terceira revisão de
preços provisória, no montante total de
oito mil setecentos e trinta e um euros
e dezassete cêntimos, no âmbito da empreitada de Construção do Viaduto Rodoviário da Quinta da Fonte.
- Proposta n.º 95/22 - DGF - Fundos de Maneio e Fundos Fixos de Caixa para 2022:
Deliberado aprovar a atribuição dos Fundos de Maneio e Fundos Fixos de Caixa
para dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 44/22 - DGP - Processo
disciplinar n.º 11/2021:
Deliberado rejeitar a proposta subscrita
pelo Senhor Vereador Armando Soares
e aprovar a proposta subscrita pela Senhora Vereadora Joana Baptista no sentido de aplicar ao arguido como sanção
adequada a multa no valor de oitenta e
oito euros e sessenta e oito cêntimos,
correspondente a quatro remunerações
bases diárias.
- Proposta n.º 83/22 - DGP - Processo
disciplinar n.º 25/2021:
Deliberado aplicar ao trabalhador visado
no processo disciplinar número vinte e
cinco, de dois mil e vinte e um, como
sanção adequada ao caso concreto, a
sanção disciplinar de repreensão escrita.
- Proposta n.º 84/22 - DGP - Processo
disciplinar n.º 26/2021:
Deliberado aplicar ao trabalhador visado
no processo disciplinar número vinte e
cinco, de dois mil e vinte e um, como
sanção adequada ao caso concreto, a
sanção disciplinar de multa no valor de
sessenta e seis euros e cinquenta e um
cêntimos, correspondente a três remunerações base diárias.
DELIBERAÇÕES
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º
2/2022 DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS
REALIZADA EM 8 DE FEVEREIRO
DE 2022
DELIBERAÇÃO N.º 10/2022
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO MAESTRO CÉSAR
BATALHA, APRESENTADO PELA
SENHORA PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou por unanimidade dos presentes,
com trinta e cinco votos a favor, sendo
dezasseis do Grupo Político Municipal
Isaltino Inovar Oeiras, quatro do Partido
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Socialista, três do Partido Social Democrata, três do Grupo Politico Municipal
Evoluir Oeiras, dois da Coligação Democrática Unitária, um do Partido Chega,
um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, um do Grupo Político Inovar União
Algés, um do Grupo Político Inovar
Barcarena, um do Grupo Político Inovar
Carnaxide Queijas, um do Grupo Político Inovar Oeiras Paço de Arcos Caxias
e um do Grupo Político Inovar Porto
Salvo, aprovar um Voto de Pesar pelo
falecimento do Maestro César Batalha,
fazendo um minuto de silêncio em sua
memória, bem como comunicar o mesmo à Excelentíssima Família, na pessoa
de sua esposa, Ema Batalha.
DELIBERAÇÃO N.º 11/2022
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE LAURO ANTÓNIO,
APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PS
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou por unanimidade dos presentes,
com trinta e cinco votos a favor, sendo
dezasseis do Grupo Político Municipal
Isaltino Inovar Oeiras, quatro do Partido
Socialista, três do Partido Social Democrata, três do Grupo Politico Municipal
Evoluir Oeiras, dois da Coligação Democrática Unitária, um do Partido Chega,
um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, um do Grupo Político Inovar União
Algés, um do Grupo Político Inovar
Barcarena, um do Grupo Político Inovar
Carnaxide Queijas, um do Grupo Político Inovar Oeiras Paço de Arcos Caxias e
um do Grupo Político Inovar Porto Salvo,
aprovar um Voto de Pesar pelo falecimento de Lauro António, transmitindo
sentidas condolências aos seus familiares e amigos, fazendo um minuto de silêncio em sua homenagem.
DELIBERAÇÃO N.º 12/2022
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO
– “PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS
PROATIVAS DE RESPOSTA À SECA
NO CONCELHO DE OEIRAS”,
APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO EO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento do documento referido em título, o qual foi rejeitado, com
vinte e dois votos contra, sendo dezasseis do Grupo Político Municipal Isaltino
Inovar Oeiras, um do Partido Chega, um
do Grupo Político Inovar União Algés,
um do Grupo Político Inovar Barcarena,
um do Grupo Político Inovar Carnaxide
Queijas, um do Grupo Político Inovar
Oeiras Paço de Arcos Caxias e um do
Grupo Político Inovar Porto Salvo, com
cinco votos a favor, sendo três do Grupo Político Municipal Evoluir Oeiras e
dois da Coligação Democrática Unitária,
e com oito abstenções, sendo quatro do
Partido Socialista, três do Partido Social
Democrata e uma do Partido Pessoas-Animais-Natureza.
DELIBERAÇÃO N.º 13/2022
PROPOSTA C.M.O N.º 2/2022 – DGP
- ABERTURA DE PROCEDIMENTO
CONCURSAL COM VISTA A CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO POR COMISSÃO
DE SERVIÇO NO CARGO DE CHEFE DO GABINETE DE AUDITORIA
MUNICIPAL (2º. GRAU)
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A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número dois
barra dois mil e vinte e dois, a que se refere a deliberação número dezoito da Reunião da Câmara Municipal, realizada em
cinco de janeiro de dois mil e vinte e dois
e deliberou por unanimidade dos presentes, com trinta e seis votos a favor, sendo
dezassete do Grupo Político Municipal
Isaltino Inovar Oeiras, quatro do Partido
Socialista, três do Partido Social Democrata, três do Grupo Político Municipal
Evoluir Oeiras, dois da Coligação Democrática Unitária, um do Partido Chega, um
Partido Pessoas-Animais-Natureza, um do
Grupo Político Municipal Inovar União
Algés, um do Grupo Político Municipal
Inovar Barcarena, um do Grupo Político
Municipal Inovar Carnaxide Queijas, um
do Grupo Político Municipal Inovar Oeiras
Paço de Arcos Caxias e um do Grupo Político Municipal Inovar Porto Salvo, aprovar
a abertura do procedimento concursal, os
conteúdos funcionais e requisitos de admissão, bem como os métodos de seleção,
para o cargo de dirigente do Gabinete da
Auditoria Municipal, nos termos constantes da informação número INT-CMO/dois
mil e vinte e um/vinte e um mil quinhentos e três, bem como os membros do júri e
o perfil funcional, conforme proposto pelo
Órgão Executivo do Município, traduzido
naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 14/2022
PROPOSTA C.M.O N.º 26/2022 – Pº.
2019/94-DEM - CONSTRUÇÃO DO
FÓRUM MUNICIPAL, EM OEIRAS APROVAÇÃO DA 5ª. REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RATIFICAÇÃO
DO ATO ADMINISTRATIVO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
vinte e seis barra dois mil e vinte e dois,
a que se refere a deliberação número
quarenta e dois da Reunião da Câmara
Municipal, realizada em cinco de janeiro
de dois mil e vinte e dois e deliberou por
maioria, com vinte e nove votos a favor,
sendo dezassete do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras, quatro do
Partido Socialista, três do Partido Social
Democrata, um do Grupo Político Municipal Inovar União Algés, um do Grupo
Político Municipal Inovar Barcarena, um
do Grupo Político Municipal Inovar Carnaxide Queijas, um do Grupo Político
Municipal Inovar Oeiras Paço de Arcos
Caxias e um do Grupo Político Municipal
Inovar Porto Salvo, com três votos contra, sendo dois da Coligação Democrática Unitária e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza e com quatro abstenções,
sendo três do Grupo Político Municipal
Evoluir Oeiras e uma do Partido Chega,
aprovar a quinta reprogramação financeira da empreitada de obra pública
“Construção do Fórum Municipal, em
Oeiras”, nos termos e condições propostos pelo Órgão Executivo do Município,
traduzidos naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 15/2022
PROPOSTA C.M.O N.º 40/2022 – SIMAS – RETIFICAÇÃO DOS VALORES PLURIANUAIS TEMPLO DA
ÁGUA E CENTRO INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL - ORÇAMENTO E
GOP 2022 - PD Nº. 12/SIMAS/2022
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
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quarenta barra dois mil e vinte e dois, a
que se refere a deliberação número vinte
e seis da Reunião da Câmara Municipal,
realizada em dezanove de janeiro de dois
mil e vinte e dois e deliberou por maioria,
com trinta votos a favor, sendo dezassete
do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras, quatro do Partido Socialista,
três do Partido Social Democrata, um
do Partido Chega, um do Grupo Político
Municipal Inovar União Algés, um do
Grupo Político Municipal Inovar Barcarena, um do Grupo Político Municipal
Inovar Carnaxide Queijas, um do Grupo
Político Municipal Inovar Oeiras Paço
de Arcos Caxias e um do Grupo Político
Municipal Inovar Porto Salvo, com cinco
votos contra, sendo três do Grupo Político
Municipal Evoluir Oeiras e dois da Coligação Democrática Unitária, e com uma
abstenção do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a deliberação do Conselho de Administração da reunião de dez
de janeiro de dois mil e vinte e dois, sob
proposta de deliberação número doze, de
dois mil e vinte e dois, que aprovou a retificação dos valores plurianuais referentes
ao Templo da Água e Centro Interpretação Ambiental, constantes do Orçamento
e GOP dois mil e vinte e dois, aprovadas
em sessão da Assembleia Municipal
de Oeiras e da Assembleia Municipal da
Amadora em sessões de vinte e três de dezembro de dois mil e vinte e um, mediante proposta de deliberação número cento
e quarenta e cinco, de dois mil e vinte e
um de vinte e um de dezembro de dois
mil e vinte e um, mediante proposta de
deliberação número seiscentos e oitenta
e sete, de dois mil e vinte e um, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 16/2022
PROPOSTA C.M.O N.º 43/2022 –
DMEDSC/DDS/DCS – PLANO LOCAL DE OEIRAS PARA AS DEMÊNCIAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
quarenta e três barra dois mil e vinte e
dois, a que se refere a deliberação número vinte e nove da Reunião da Câmara
Municipal, realizada em dezanove de janeiro de dois mil e vinte e dois e deliberou por unanimidade dos presentes, com
trinta e cinco votos a favor, sendo dezassete do Grupo Político Municipal Isaltino
Inovar Oeiras, quatro do Partido Socialista, três do Partido Social Democrata,
três do Grupo Político Municipal Evoluir
Oeiras, dois da Coligação Democrática
Unitária, um Partido Pessoas-Animais-Natureza, um do Grupo Político Municipal Inovar União Algés, um do Grupo
Político Municipal Inovar Barcarena, um
do Grupo Político Municipal Inovar Carnaxide Queijas, um do Grupo Político
Municipal Inovar Oeiras Paço de Arcos
Caxias e um do Grupo Político Municipal Inovar Porto Salvo, aprovar o Plano
Local de Oeiras para as Demências, no
quadro da estratégia nacional aprovada
pelo Despacho número cinco mil novecentos e oitenta e oito, de dois mil e dezoito, de dezanove de junho, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.

EDITAL N.º 427/2021
ISALTINO AFONSO MORAIS, LICENCIADO
EM DIREITO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
FAZ PÚBLICO que esta Câmara, em reunião realizada em 07 de dezembro de 2021, deliberou, de harmonia
com a alínea e) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a deliberação tomada
pelo Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios
de Oeiras e Amadora, em reunião de 29 de novembro de 2021, que aprovou o Ciclo Tarifário para o ano de
2022, conforme se discrimina:
Tarifa Especial / Clientes EPAL
Abastecimento Água (AA)

Natureza de Consumo

FIXA
Recomendação ERSAR nº
01/2009 de 28/Agosto

Tarifa Especial-Clientes EPAL

Condicionamentos

Diâmetro Nominal
de Contadores

Euro/mês

VARIÁVEL
Escalões

Tarifa

m3

Euros/m3

Escalão
único

1,5191 €

Euro/Dia

Até 25mm

14,7698 €

0,4923 €

De 30mm a 50mm

41,3554 €

1,3785 €

Superior a 50mm

128,2019 €

4,2734 €

Saneamento de Águas Residuais (AR)

Natureza de Consumo

FIXA

Recomendação ERSAR nº 01/2009 de 28/
Agosto

Euro/mês

Tarifa Especial-Clientes EPAL

14,4258 €

VARIÁVEL
Escalões

Tarifa

m3

Euros/m3

Escalão único

1,4998 €

Euro/Dia

0,4809 €

Aos valores das tarifas referentes ao Abastecimento Água acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Os valores das tarifas referentes ao Saneamento Águas Residuais estão isentos de IVA decorrente da legislação em vigor.
Tarifário Social Doméstico e Não Doméstico
Abastecimento Água (AA)

Natureza de Consumo

Recomendação
ERSAR nº 01/2009
de 28/Agosto

FIXA

Condicionamentos

Euro/mês

VARIÁVEL

Até 25mm
De 30mm a 50mm
Isento

Doméstico

Tarifa

m3

Euros/m3

Escalão A
De 0 a 15 m3

0,1153 €

Isento

Superior a 50mm
Social

Não Doméstico
(Associações de
Beneficência,
IPSS, Entidades
de Reconhecida
Utilidade Pública ou
estatuto legalmente
equiparado)1

Escalões

Euro/Dia

Até 25mm

4,9563 €

0,1652 €

De 30mm a 50mm

41,3554 €

1,3785 €

Superior a 50mm

128,2019 €

4,2734 €

Escalão B
De 0 a 15 m3

0,2885€

Escalão único

0,6396 €

Aos valores das tarifas referentes ao Abastecimento de água acresce o Iva à taxa legal em vigor.
Saneamento de Águas Residuais (AR)

Natureza de Consumo

Recomendação ERSAR nº 01/2009
de 28/Agosto

FIXA

Euro/mês

Euro/Dia

Isento

Social-Doméstico

Social-Não Doméstico
(Associações de Beneficência, IPSS,
Entidades de Reconhecida Utilidade
Pública ou estatuto legalmente
equiparado) (1)

VARIÁVEL

Isento

4,9067 €

0,1636 €

Escalões

Tarifa

m3

Euros/m3

Escalão A
De 0 a 15 m3

0,1038 €

Escalão B
De 0 a 15 m3

0,2596 €

Escalão único

0,4800 €

Tarifa Social da Água AA e AR
Critérios de Elegibilidade

Escalão

Rendimento Social de Inserção

A

Pensão Social de Invalidez c/ idade inferior ou superior
a 70 anos

A

Pensão Social de Velhice

A
Tarifa Social da Água AA e AR

1

Critérios de Elegibilidade

Escalão

Complemento Solidário para Idosos

B

Subsídio Social de Desemprego

B

Abono de Família

B

Agregado familiar que tenha um rendimento anual igual ou inferior a
€ 5880, acrescido de 50% por cada elemento do agregado familiar que
não aufira qualquer rendimento, até ao máximo de 10 ainda que não
beneficiem de qualquer prestação social

B

Entidades de Reconhecida Utilidade Pública

Deliberações e Regulamentos
Estado
Abastecimento Água (AA)

Natureza de Consumo

Recomendação ERSAR nº
01/2009 de 28/Agosto

FIXA

Condicionamentos

Diâmetro Nominal
de Contadores

Estado

Euro/Dia

Até 25mm

14,7698 €

0,4923 €

De 30mm a
50mm

41,3554 €

1,3785 €

Superior a
50mm

128,2019 €

4,2734 €

Escalões

Tarifa

m3

Euros/m3

Escalão
único

2,7344 €

Saneamento de Águas Residuais (AR)
Natureza de Consumo
FIXA

Recomendação ERSAR nº 01/2009
de 28/Agosto

Euro/mês

Estado

14,4258 €

VARIÁVEL
Escalões

Tarifa

m3

Euros/m3

Escalão único

2,6997 €

Euro/Dia

0,4809 €

Aos valores de tarifa de abastecimento de água constantes da Tabela anterior acresce o IVA à taxa legal em
vigor.
Os valores das tarifas referentes ao Saneamento Águas Residuais estão isentos de IVA decorrente da legislação em vigor.
Tarifário Genérico
Abastecimento Água (AA)

Natureza de Consumo

Recomendação
ERSAR nº
01/2009 de 28/
Agosto

FIXA

Condicionamentos

Até 25mm
Diâmetro Nominal
de Contadores

Doméstico

Não DomésticoComércio e
Indústria

CMO, CMA,
Freguesias dos
concelhos Oeiras
e Amadora

Diâmetro Nominal
de Contadores

Euro/Dia

4,9563 €

0,1652 €

Escalões

Tarifa

m3

Euros/m3

De 0 a 5 m3

0,5402 €

Superior 5 até
15 m3

0,6537 €

2º escalão

8 a 18 m3

11 a 21
m3

14 a 24 m3

17 a 27 m3

20 a 30
m3

23 a 33 m3

3º escalão

Superior
a 15 m3
até 25
m3

1,3936
€

3º escalão

18 a 28
m3

21 a 31
m3

24 a 34 m3

27 a 37 m3

30 a 40
m3

33 a 43 m3

4º escalão

superior
a 25 m3

2,2727
€

4º escalão

mais de
28 m3

mais de
31 m3

mais de
34 m3

mais de
37 m3

mais de
40 m3

mais de 43 m3

Aos valores das tarifas referentes ao abastecimento de água acresce IVA à taxa legal em vigor.
Os valores das tarifas referentes ao Saneamento de Águas Residuais estão isentos de IVA decorrente da
legislação em vigor.
MAIS SE FAZ PÚBLICO que, nos termos legais, os novos valores apenas produzem efeitos nos utilizadores
finais a partir do primeiro dia útil do mês seguinte ao da publicação do presente Edital.
O presente edital será publicado no sítio da Internet dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento
dos Municípios de Oeiras e Amadora e das respetivas câmaras municipais bem como nos jornais regionais
editados ou distribuídos na área das respetivas autarquias.
E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos habituais.
Oeiras, 21 de dezembro de 2021
O Presidente,
Isaltino Afonso Morais

OBRAS ADJUDICADAS · janeiro 2022
DESIGNAÇÃO

VALOR

Reconstrução de muros, escadas e pavimentos na Rua 7 de Junho em Barcarena

39189,8536 €

Beneficiação da drenagem pluvial no concelho

104729,06 €

Conservação e execução de pavimentos pedonais em Carnaxide, Caxias e Paço de Arcos

200540,34 €

SUBTOTAL 344 459,25 €

OBRAS INICIADAS · janeiro 2022
DESIGNAÇÃO

VALOR

JI José Martins - Beneficiações do Espaço Exterior

67 732,55 €

1,3785 €

Superior a 15 até
25 m3

1,6472 €

Conservação e reparação de pavimentos rodoviários na zona da Medrosa e outros locais
em Oeiras

225 542,88 €

Superior a 50mm

128,2019 €

4,2734 €

Superior a 25 m3

2,3061 €

Rotunda Norte de Barcarena

328 070,00 €

Até 25mm

14,7698 €

0,4923 €

Construção da rotunda da Cartuxa, Caxias

135 468,00 €

Construção de muro de gabiões na Rua Dr. Alfredo da Costa, em Miraflores

158 862,20 €

Mercados de Algés e Paço de Arcos - Alteração dos fabricadores de gelo

84 460,80 €

Beneficiação do Largo Maria Leonor, em Algés

134 843,66 €

Pavimento antiderrapante junto a equipamentos de recolha de resíduos urbanos

25 285,62 €

Requalificação de arruamentos em Barcarena

79 420,50 €

Piscina Municipal de Barcarena - Requalificação

1 132 052,55 €

Edifício Catavento (Algés) - Impermeabilização do terraço, substituição do sistema de
iluminação, reparações diversas em clarabóias, gabinetes e instalações sanitárias

174 457,50 €

Conservação e reparação de pavimentos rodoviários no concelho

275 575,25 €
127 981,38 €

De 30mm a 50mm

41,3554 €

1,3785 €

Superior a 50mm

128,2019 €

4,2734 €

4,9563 €

Escalão único

1,6472 €

0,1652 €

De 30mm a 50mm

41,3554 €

1,3785 €

Superior a 50mm

128,2019 €

4,2734 €

Escalão único

0,6396 €

Saneamento de Águas Residuais (AR)

Natureza de Consumo

FIXA
Euro/mês

VARIÁVEL
Euro/Dia

4,9067 €

Doméstico

0,5206
€

41,3554 €

Aos valores da tarifa de abastecimento de água acresce o IVA à taxa legal em vigor.

Recomendação ERSAR nº 01/2009
de 28/Agosto

Superior
a 5 m3
até 15
m3

De 30mm a 50mm

Até 25mm
Diâmetro Nominal
de Contadores

VARIÁVEL

Euro/mês

2º escalão
VARIÁVEL

Euro/mês

29

Escalões

Tarifa

m

Euros/m

Intermarché - Criação de novos gabinetes no Piso 1

De 0 a 5 m3

0,4045 €

Requalificação de pavimentos em saibro no jardim do Palácio Marquês de Pompal, Oeiras

130 369,40 €

Nó de ligação da CRIL a Miraflores - Ramo de acesso sul e bolsas de estacionamento

633 845,82 €

Conservação corrente de pavimentos rodoviários em Porto Salvo e Algés

264 739,27 €

3

3

Superior 5 até 15 m3

0,1636 €

0,5206 €

Superior a 15 até 25 m

1,3936 €

Superior a 25 m3

2,2727 €

3

Escola de S. Bruno, em caxias - Requalificação do espaço exterior
Não DomésticoComércio e Indústria

13,0912 €

0,4364 €

Escalão único

CMO,CMA, Juntas de Freguesia

Isento

Isento

Escalão único

1,3936

697 854,67 €
SUBTOTAL

4 676 562,04 €

OBRAS CONCLUÍDAS · janeiro 2022

Isento

Aos valores das tarifas referentes ao Saneamento Águas Residuais estão isentos de IVA decorrente da legislação em vigor.

DESIGNAÇÃO

VALOR

Tarifário Familiar

Reparação de pavimentos rodoviários da Av. Duque de Loulé e Rua Manuel da Silva Gaio
em Linda-a-Velha

61 809,13 €

Limpeza e manutenção de coberturas em edifícios municipais emblemáticos do Concelho

136 793,42 €

Implementação de quiosque na parte B da 2ª fase do Parque dos Poetas, em Oeiras

105 874,66 €

Palácio Ribamar (Algés) - criação de instalações para a ACSA e melhoramento da acesibilidade pedonal

271 784,00 €
6 124,89 €
131 798,06 €

Abastecimento Água - Tarifa VARIÁVEL
Doméstico
Escalões

Novos
Escalões
com

Tarifário

Doméstico com Agregado Familiar de:
5
elementos

6
elementos

7
elementos

8
elementos

9
elementos

≥10
elementos

1º escalão

de 0 até
5 m3

0,5402 €

1º escalão

0 a 8 m3

0 a 11 m3

0 a 14 m3

0 a 17 m3

0 a 20 m3

0 a 23 m3

Fornecimento e colocação de painéis de pré-aviso na avenida Santa casa da Misericórdia
de Oeiras e na Estrada de Paço de Arcos, Paço de Arcos

2º escalão

Superior
a 5 m3 até
15 m3

0,6537 €

2º escalão

8 a 18 m3

11 a 21 m3

14 a 24
m3

17 a 27
m3

20 a 30
m3

23 a 33 m3

EB/JI Sá de Miranda - Beneficiações Diversas

3º escalão

Superior a
15 m3 até
25 m3

1,6472 €

3º escalão

18 a 28 m3

21 a 31 m3

24 a 34
m3

27 a 37
m3

30 a 40
m3

33 a 43 m3

4º escalão

superior a
25 m3

2,3061 €

4º escalão

mais de
28 m3

mais de
31 m3

mais de
34 m3

mais de
37 m3

mais de
40 m3

mais de
43 m3

1º escalão

Segundo EJR e beneficiações de uma sala do JI no piso 0, incluindo instalações sanitárias,
na EB São Bento
EB Samuel Johnson e JI Nossa Senhora do vale - Pinturas exteriores e beneficiação dos
espaços de jogo e recreio (EJR)
Parque de caixas em Casal do Deserto: Construção de base para pavimentação de plataforma

50 884,61 €
157 575,36 €
29 680,00 €

Saneamento de Águas Residuais – Tarifa VARIÁVEL

Execução e reparação de pavimentos pedonais em Oeiras e Paço-de-Arcos

167 925,20 €

Doméstico

Construção de área canina no bairro da Figueirinha, em Oeiras

12 710,99 €

Escalões

Tarifário

Novos
Escalões
com

de 0 até
5 m3

0,4045
€

1º escalão

Doméstico com Agregado Familiar de:
5
elementos

6
elementos

7
elementos

8
elementos

9
elementos

≥10
elementos

0 a 8 m3

0 a 11 m3

0 a 14 m3

0 a 17 m3

0 a 20 m3

0 a 23 m3

SUBTOTAL

Total:

1 132 960,32 €

6 153 981,61 €
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COESÃO SOCIAL

Casas novas para 16 famílias carenciadas
O ano de 2022 começou um pouco melhor para as famílias que no
passado dia 17 de dezembro receberam as chaves das suas novas casas, um conjunto de fogos municipais atribuídos a famílias carenciadas do concelho.
Abrangendo um universo de 16 agregados familiares sinalizados no
Observatório de Habitação do concelho, foram atribuídas casas a 11
famílias monoparentais, quatro pessoas isoladas e um casal, num total de sete T2, cinco T1, dois T0 e dois T3.
Estes fogos estão localizados nos bairros dos Barronhos (três), Moinho
das Rolas (dois), Encosta da Portela (dois), Dr. Francisco Sá Carneiro
(dois), S. Marçal (dois), Pombal (um), Outurela/Portela (um), Quinta
da Politeira (um) e Unidade Residencial Madre Maria Clara (dois).
De sublinhar que, dada a escassez de fogos municipais para atribuição, a resposta que a autarquia tem vindo a dar tem por base uma
avaliação técnica escrupulosa e cuidada das inúmeras situações familiares. Daqui resulta que as casas são atribuídas às famílias que apresentam as situações mais graves de carência habitacional, económica
e, em alguns casos, problemas de saúde.
Oeiras foi o primeiro Município do País a acabar com o flagelo das
barracas, tendo sido realojadas mais de cinco mil famílias. A Habitação foi, e é, elemento estabilizador do equilíbrio social e motor do
desenvolvimento do concelho.. •

EDUCAR PARA CUIDAR

OFERTAS DE NATAL PARA 2 000 SENIORES

Com o propósito de contribuir para o bem-estar da população
e fomentar a conservação e preservação do espaço público, em
particular nos territórios de habitação municipal, o Município de
Oeiras, através do Contrato Local de Segurança, implementou
o projeto de educação ecológica e ambiental “Educar para Cuidar”, promovido pela Quercus.
Dirigido aos residentes do território do Bairro dos Navegadores,
o projeto decorrerá durante um ano e aposta na sensibilização
da comunidade para a adoção de boas práticas ambientais, bem
como na sustentabilidade ecológica, colocando o enfoque na alteração comportamental das populações, face à preservação e manutenção de um espaço que é partilhado pela comunidade local.
Visa incutir o sentido de responsabilidade ambiental e social nos
moradores, promovendo a consequente preservação do meio
envolvente e aposta ainda na formação de jovens cidadãos responsáveis e participativos na defesa do seu bairro.

A enorme cautela que o contexto pandémico ainda exigia impediu a realização dos tradicionais Almoços de Natal Sénior promovidos pelo Município.
Em alternativa, Oeiras voltou a presentear dois mil munícipes com 65 e mais
anos (previamente inscritos) com ofertas alusivas à época.

ENTREGUES 3450 CABAZES
DE NATAL NOS BAIRROS MUNICIPAIS
Antecipando um Natal ainda atípico e marcado pelas dificuldades de muitas
famílias, a Câmara Municipal promoveu, no dia 16 de dezembro, a já tradicional oferta de cabazes de Natal a todos os arrendatários de fogos municipais, num total de 3450 cabazes.

Oeiras Atual

COESÃO SOCIAL
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Município apoia PSP de Oeiras
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, entregou no passado
dia 28 de dezembro um conjunto de materiais informáticos à Polícia de Segurança
Pública de Oeiras.
Esta doação pretende contribuir para melhorar o funcionamento da Divisão de Segurança de Transportes Públicos (PSP Estação de Oeiras) e da Divisão de Polícia
de Segurança Pública (PSP Oeiras), assim como criar novos espaços de operação e
formação, tendo em vista a prestação de um melhor serviço à população. •

Oeiras renova
compromisso
para erradicação
do VIH, tuberculose
e hepatites virais
Oeiras reiterou, no início de dezembro, o compromisso de
intensificar esforços para atingir os objetivos de prevenção, tratamento, seguimento e apoio às pessoas infetadas
por VIH até 2030, num quadro de proteção dos direitos
humanos e no âmbito das metas 95-95-95-0 firmadas na
Declaração de Paris e no Projeto Fast-Track Cities.
Os números dizem respeito a: 95% das pessoas que vivem
com VIH sejam conhecedores do seu diagnóstico; 95% dos
diagnosticados estejam em tratamento anti retrovírico; 95%
das pessoas em tratamento apresentem carga viral suprimida; 0% tolerância para com o estigma e discriminação.
Para o vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras,
Francisco Rocha Gonçalves, o acordo assinado “representa a renovação dos votos e comprometimento de Oeiras
com os objetivos traçados a nível europeu, além de que
integra a estratégia municipal de intervenção na área da
promoção da Saúde”. •

PRÉMIO MEMOSHOÁ DE INVESTIGAÇÃO
YVETTE DAVIDOFF
Decorreu em Oeiras, no passado dia 27 de janeiro, Dia Internacional em Memória das
Vítimas do Holocausto, a cerimónia de entrega da primeira edição do Prémio Memoshoá de Investigação Yvette Davidoff, promovido pela Memoshoá – Associação
Memória e Ensino do Holocausto.
O trabalho ‘Um Judeu Singular da “Pequena Jerusalém”: Augusto Isaac d’Esaguy’, da
autoria de Maria João Raminhos Duarte, foi o distinguido com a menção honrosa,
entregue pelo presidente da Comunidade Israelita de Lisboa, José Oulman Carp.

APROVADO PLANO LOCAL DE OEIRAS
PARA AS DEMÊNCIAS
Tendo como objetivo definir e operacionalizar um percurso de cuidados assente nos
princípios da ética, proximidade, acessibilidade, equidade e continuidade, foi aprovado pela Câmara Municipal o Plano Local de Oeiras para as Demências.
A medida visa assegurar aos munícipes de Oeiras um diagnóstico atempado e o
acesso a serviços adequados que promovam a sua manutenção no meio habitual
de vida com qualidade e segurança durante o maior tempo possível e, quando necessário, a sua integração em equipamentos com diversos níveis de especialização.
Deste modo, são consideradas as diversas necessidades ao longo do curso da
doença e a criação de respostas e apoios específicos para cuidadores formais e
informais, assim como a manutenção/ampliação dos já existentes.

Semana dos Afetos
Tendo como objetivo chamar a atenção para a forma como as relações afetivas condicionam positivamente a saúde física e mental das populações, Oeiras assinalou, pelo
terceiro ano consecutivo, a Semana dos Afetos.
Esta comemoração surge de um trabalho de parceria entre o Município e o Agrupamento de Centro de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras (ACES LOO), ao qual
todos os anos se têm aliado os Agrupamentos de Escolas e as Universidades Sénior
do Concelho.
Neste âmbito, no dia 14 de fevereiro o Município distribuiu flores – gerberas – à população em dez locais do concelho. •
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APOIOS MUNICIPAIS ATRIBUÍDOS
DE MARÇO 2020 A FEVEREIRO 2022
VALOR TOTAL ATRIBUÍDO EM APOIOS MUNICIPAIS

21 MILHÕES DE EUROS

2,9 MILHÕES
DE EUROS
REFORÇO DO FUNDO
DE EMERGÊNCIA SOCIAL
PARA MUNÍCIPES
1.747 PROCESSOS
DEFERIDOS

1 MILHÃO
DE EUROS

APOIO AO SERVIÇO NACIONAL
DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES
E MATERIAIS ESPECIAIS
DE PROTEÇÃO

MAIS DE
3.500 APOIOS

104 MIL

TESTES À POPULAÇÃO
NAS 29 FARMÁCIAS
ADERENTES, NA
UNIDADE MÓVEL E NOS
POSTOS DE TESTAGEM
DE ALGÉS E PAÇO
DE ARCOS

REFORÇO DO FUNDO
DE EMERGÊNCIA
SOCIAL PARA
TRABALHADORES

1.8 MILHÕES
DE EUROS

475 MIL EUROS

375 MIL EUROS

AQUISIÇÃO DE 13 MIL
TESTES DE DIAGNÓSTICO
COVID19

Oeiras Atual

INVESTIMENTO MUNICIPAL
EM REFEIÇÕES DESTINADAS
A PROFISSIONAIS DA LINHA
DA FRENTE E POPULAÇÃO
CARENCIADA
CONFECIONADAS

ENSINO À DISTÂNCIA
E PLANO TECNOLÓGICO
DA REDE ESCOLAR

475.670€

APOIO DE EMERGÊNCIA
A ENTIDADES
NO ÂMBITO
DA PANDEMIA

463.881
REFEIÇÕES

FORNECIDAS
A PROFISSIONAIS
DA LINHA DA FRENTE
E POPULAÇÃO
CARENCIADA

349.070 VACINAS
ADMINISTRADAS ENTRE
10 DE FEVEREIRO
E 23 DE JANEIRO DE 2022

587 MUNÍCIPES ACAMADOS VACINADOS

663 MIL
EUROS

REFORÇO DA VERBA PARA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
PARA FUNCIONÁRIOS

CENTRO
DE VACINAÇÃO
COVID19

3.768 UTENTES E COLABORADORES\
DE LARES DE IDOSOS
RECEBERAM DUAS DOSES DA VACINA

250 MIL
EUROS

500 MIL EUROS

DISTRIBUÍDAS
PELA POPULAÇÃO

VACINAÇÃO COVID19
EM LARES DE IDOSOS
E ACAMADOS

597 VOLUNTÁRIOS
PROGRAMA OEIRAS A SEU LADO
ENTREGA DE REFEIÇÕES,
MEDICAÇÃO E COMPRAS
AO DOMICÍLIO EM SITUAÇÕES
DE VULNERABILIDADE

CERCA DE

2 MILHÕES
DE MÁSCARAS

APOIO A ENTIDADES
COM RESPOSTA DE CENTRO
DE DIA / CENTRO
DE CONVÍVIO
PARA IDOSOS

700 MIL
EUROS

APOIO ÀS ENTIDADES
PARA REFORÇO
DA RESPOSTA
ALIMENTAR

4 MIL CHAMADAS
LINHAS DE ATENDIMENTO
E APOIO SOCIAL

395 MIL
EUROS

APOIO A ENTIDADES
PARA AQUISIÇÃO
DE VIATURAS

13.287 TESTES
PREVENTIVOS
PARA PROFISSIONAIS
DAS ENTIDADES
SOCIAIS, FORÇAS
DE SOCORRO
E SEGURANÇA

100 MIL EUROS

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
AO INSTITUTO DE BIOLOGIA
EXPERIMENTAL E TECNOLÓGICA
DESENVOLVIMENTO
DO PROTÓTIPO
DE TESTES
SEROLÓGICOS

CIÊNCIA
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2.ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIÊNCIA

FIC.A regressa a Oeiras com o primeiro
Prémio de Comunicação de Ciência

FIC.A 2021 EM NÚMEROS
34 000 VISITAS
PROGRAMA ESCOLAR
+ 16 000 VISITAS
PROGRAMA GERAL
+ 17 500 VISITAS

CONTEÚDO
125 Parceiros:

28 instituições do ensino superior &
> 40 instituições de investigação

> 120 oradores:
25 países representados
no programa do Festival

Fonte: CISION

De 10 a 16 de outubro, Oeiras volta a ser palco
para a realização do FIC.A – Festival Internacional de Ciência.
Depois de uma primeira edição com mais de
34 mil participantes – comprovando o apetite
da sociedade para com a ciência e o conhecimento – num esforço sem precedentes para a
promoção da cultura científica nacional, o FIC.A 2022 terá como embaixadora Teresa Lago,
figura ímpar do panorama científico nacional
e internacional, professora universitária, astrónoma.
“Um festival como este proporciona um encontro com as diversas áreas da ciência, apresentada de forma simples e estimulante pelos profissionais que a ela se dedicam. Será certamente
uma experiência a não perder”, garante.
Nas palavras de Rúben Oliveira, diretor científico da Senciência e do FIC.A, o festival regressa em 2022 “aprimorado, evoluído, mas com as
qualidades, ambição e desejo de inovação que
lhe dão vida e que estão a ajudar a fundar um
novo paradigma na aproximação entre a ciência e a sociedade no País”.
O presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, destaca, por seu lado, que estar
próximo da ciência corresponde a “uma
cidadania mais informada e a uma democracia mais forte e resistente à política do medo, da desinformação e do negacionismo. Esta é a missão do FIC.A,
valorizar a cultura científica, enquanto
parte integrante do programa da candidatura de Oeiras a Capital Europeia da
Cultura em 2027”.
Neste âmbito, Oeiras anunciou também
a criação do primeiro Prémio de Comunicação de Ciência. Trata-se de um prémio monetário, no valor total de 25 mil
euros, subdividido em cinco categorias
(5.000 € cada): Carreira, Jovem, Projeto, Educação e Obra, que reconhece a
qualidade, mérito e impacto na comunicação e divulgação da ciência junto da
sociedade.
Será valorizada a comunicação e divulgação científica adaptada às especificidades dos temas, tanto em formatos
como em conteúdos e níveis de interesse e conhecimento do público, desde o
público científico amador até ao público
em geral.
Os vencedores serão anunciados numa
cerimónia a ter lugar durante o FIC.A,
em outubro de 2022. •
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MENOS CUSTOS,
MENOS BUROCRACIA,
MENOS PAPEL

Oeiras
implementa
fatura eletrónica
Tendo como objetivo cumprir orientações europeias e nacionais, o Município de Oeiras iniciou durante o mês de fevereiro a implementação da fatura eletrónica.
Assim, a partir deste mês, será possível aos fornecedores que se relacionem com este Município aderir à emissão, receção e processamento de faturas eletrónicas, garantindo-se assim
uma maior simplificação dos procedimentos de
faturação no âmbito da contratação pública.
Esta medida, além de se traduzir numa importante diminuição dos custos e da burocracia associada, acarretará, incontestavelmente,
uma redução do uso de papel num Município
cada vez mais focado em eliminar os impactes
ambientais da sua atuação.
Com esta implementação, Oeiras dá mais um
passo de inovação, simplificação dos processos
de contratação pública e aproximação na sua
relação com os munícipes. •

PITCH AT THE BEACH PORTUGAL 2022

OEIRAS RECEBE EVENTO QUE JUNTA
EMPREENDEDORES E INVESTIDORES
Depois de três edições de sucesso no México, o evento internacional de networking chega à
Europa em 2022 e Oeiras foi o palco escolhido para a realização do Pitch at the Beach.
Promovido pelo Taguspark e pela Câmara Municipal de Oeiras, com o apoio da Altice Portugal e
da Huawei Portugal, o evento vai juntar, na praia, durante três dias do mês de julho, empreendedores, responsáveis por start-ups, empresários e investidores, à procura das ideias mais
inovadoras e com maior potencial para se tornarem projetos de sucesso a nível internacional.

Apoio ao estudo
para alunos de Oeiras
Com o objetivo de apoiar as crianças e jovens no estudo e na realização de tarefas escolares, o Município de Oeiras criou um programa piloto de suporte a Centros de Apoio ao Estudo.
No ano letivo de 2021/22 são três as associações locais que estão a
prestar esta resposta à comunidade: Associação Pombal XXI - Associação de Moradores dos Bairros de Pombal e Bento Jesus Caraça
(em Oeiras), a Associação António Ramalho Boxing Spirit (na Outurela-Portela) e a Associação Cultural e Juvenil Batoto Yetu Portugal (em Caxias).
Neste trabalho, assume especial importância o contacto direto com
os professores e com as famílias dos alunos. Pretende-se dar uma
resposta de qualidade ajustada às necessidades das crianças e jovens, através do apoio dado por professores com formação científica e didática adequada aos alunos com quem trabalham. •

Oeiras Atual

Alunos de Oeiras
avaliados em programa
internacional
O Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, da responsabilidade da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE),
tem como objetivo avaliar a forma como os alunos com idades entre os 15 e
os 16 anos de idade aplicam as competências que têm a matemática, leitura
e ciências face a problemas que os colocam perante situações de contexto
real.
Um grupo de alunos dos Agrupamentos de Escolas Aquilino Ribeiro, Carnaxide, Linda-a-Velha / Queijas, S. Bruno, Santa Catarina e S. Julião da
Barra integrou, em 2021, o projeto PISA para as Escolas, cujos resultados
foram apresentados no passado dia 1 de fevereiro, em Oeiras. •

EDUCAÇÃO
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BOLSAS DE ESTUDO

Oeiras aposta no acesso generalizado
dos jovens ao Ensino Superior
No seguimento de uma política de incentivo
ao prosseguimento de estudos de nível superior, o Município de Oeiras pretende contribuir para a redução das desigualdades sociais
que impedem o acesso generalizado dos jovens ao ensino superior, através da atribuição
de bolsas de estudo. Ao garantir uma maior
estabilidade aos estudantes, assegura que todos os jovens possam prosseguir o seu percurso académico, numa perspetiva responsável,
enriquecedora e empreendedora.
Desde o ano letivo de 2016/2017 que são atribuídas bolsas de estudo aos alunos residentes
no concelho, que frequentem ou ingressem no

ensino superior - 1º e 2º ciclo de estudos - em
função dos rendimentos per capita do agregado familiar.
Esta medida social que apoia o acesso ao ensino superior e incentiva a sua frequência, incute, também, o gosto pelo estudo e contribui
para o aumento da qualificação de recursos
humanos no concelho, visando a promoção do
desenvolvimento social, económico e cultural
dos nossos jovens.
Mais recentemente, o Município iniciou ainda
a atribuição de bolsas de mérito a jovens que
demonstrem resultados escolares de excelência
e que se destaquem pelos seus méritos pessoais

e contributos cívicos para com a comunidade.
A atribuição de bolsas encontra-se regulamentada, nomeadamente no Regulamento
Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Superior Residentes
no Concelho de Oeiras, Regulamento n.º
804/2020, publicado a 4 de outubro, de 2018,
em Diário da República.
Recorde-se que a candidatura às bolsas sociais
e de mérito é realizada exclusivamente online,
através de uma plataforma própria (https://
bolsasoeiras.cm-oeiras.pt/), acessível a partir
do Portal de Educação. •

Evolução do número de bolsas atribuídas
Ano

N.º de Bolsas Atribuídas

Investimento

Variação

2016/17

30

43 500,00 €

0

2017/18

33

47 850,00 €

10%

2018/19

90

130 500,00 €

57%

2019/20

150

217 500,00 €

60%

2020/21

400

580 000,00 €

167%

2021/22
Total

682
1385

988 900,00 €
2 008 250,00 €

71%

Fonte: CMO/DE

Fonte: CMO/DE

Prémio SIMAS distingue 13 melhores alunos de Oeiras
Realizou-se no início de fevereiro a (adiada) cerimónia de entrega do Prémio SIMAS, iniciativa que pretende reconhecer publicamente o mérito
e o esforço académico dos alunos, das famílias e das suas escolas e que
resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Oeiras e os Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios (SIMAS) de
Oeiras e Amadora.

Este prémio distingue o melhor aluno finalista do ensino secundário (média acima de 18,5 valores) de cada uma das oito escolas da rede pública
de ensino do concelho e, nos dois últimos anos letivos, também das duas
escolas profissionais, da escola de ensino artístico especializado da música
e das duas escolas internacionais, perfazendo um total de 13 alunos distinguidos com a oferta de um computador portátil. •
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JUVENTUDE

Projeto Bairro da Música
Estimular a criatividade dos participantes, transmitindo conhecimento
prático e disponibilizando as ferramentas para que pudessem criar a sua
própria música, foram os objetivos do projeto Bairro da Música.
Dividido em dois momentos, o projeto contemplou a realização de
workshops formativos na área da produção musical e dança (novembro
e dezembro de 2021, nos bairros municipais da Outurela, Portela, Barronhos e Navegadores) e o concurso Bairro da Música, tendo como grande
prémio a distribuição digital e a experiência completa de gravação num
estúdio profissional, direção musical, promoção, assessoria de imprensa
e lançamento da música no seu canal de Youtube. Os vencedores foram
Reyz e Maria Esteves. •

Mostra de Teatro
das Escolas de Oeiras

Projeto para a educação
patrimonial com alunos

O projeto de formação de professores e de uma Mostra de Teatro
das Escolas de Oeiras surge no âmbito do contexto de investigação no Mestrado de Educação Artística, especialização em Teatro
na Educação, frequentado por dois professores do concelho.
A Mostra de Teatro Escolar de Oeiras pretende o desenvolvimento
de dinâmicas que contribuam e realcem a importância da Educação Artística na formação e no desenvolvimento harmonioso
da criança/jovem, nos domínios da afetividade e da sensibilidade,
no aproveitamento académico e nas vivências artísticas.
Culminou com a criação de peças de teatro apresentadas à comunidade nos dias 26 e 27 de fevereiro, no Auditório Municipal
Ruy de Carvalho. •

Resultado de uma parceria entre o Município e a ArtemRede, o projeto para
a educação patrimonial ‘Patri…kê?’ desenvolveu-se em Oeiras durante o primeiro período escolar deste ano letivo, com dez alunos da turma do 11º ano
da Professora Patrícia Ramos, da Escola Secundária Aquilino Ribeiro, em Porto Salvo.
Ao longo de várias sessões, que decorreram entre outubro e dezembro, quer
na escola quer na Quinta de Cima do Marquês de Pombal, os estudantes
tiveram a oportunidade de aprender sobre a história deste local e o seu valor
patrimonial.
Esta iniciativa culminou com uma apresentação encenada pelos alunos, sob a
direção de atores do Teatro Meia Volta, dirigida a outos jovens, famílias e amigos.
‘Patri... kê? – Visitas Extraordinárias por Guias Extraordinários’ pretende desenvolver o conhecimento e a valorização do património cultural das comunidades
e foi concebido pelo Teatro Meia Volta e Depois à Esquerda Quando eu Disser.•

Gala final
do projeto
Experimenta-te
Realizou-se no dia 6 de fevereiro, nas instalações dos Nirvana Studios, em Barcarena,
a mostra dos cursos de fotografia, cozinha,
música (banda), criação de jogos, smart city,
criação musical (produção), costura, make-up
e técnicas circenses, dos cerca de 80 jovens
com idades compreendidas entre os 13 e os
18 anos participantes na terceira edição do
projeto Experimenta-te. A gala representou o
culminar das aprendizagens adquiridas. •

Oeiras Atual

EVENTOS

Café com Letras
As Bibliotecas Municipais de Oeiras receberam, em janeiro, Hugo van
der Ding no âmbito dos encontros com escritores Café com Letras,
numa sessão cheia de humor e histórias de vida (e de morte), já que
a conversa se centrou à volta da obra Vamos Todos Morrer - Biografias
breves de gente que já lá está.
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Em fevereiro marcou presença Anabela Mota Ribeiro e o seu mais recente título Os Filhos da Madrugada (que tem origem no programa da
RTP3 com o mesmo nome), centrado nas entrevistas realizadas a 26
personalidades nascidas após o 25 de abril. •

Diásporas
Em fevereiro a obra artística (à guarda do Município) daquele que é conhecido
como O Pintor de Angola, Albano Neves e Sousa, rumou a Bragança - juntamente com as reinterpretações dos seus desenhos pelos ilustradores Nuno Saraiva e
Catarina Sobral - para protagonizar uma exposição no Centro Cultural Adriano
Moreira intitulada Diásporas. A inauguração contou igualmente com a realização
de um Praça das Liberdades Especial transmitido daquela cidade com Nicolau
Santos, Nuno Saraiva, Sofia Bergano e Paulo Mendes Pinto, num debate em volta
dos temas da identidade e diversidade cultural. Esta diáspora em articulação com
o Município de Bragança encontra a sua oportunidade pela enorme representatividade de alunos africanos naquela cidade (mais de 2000). •

Bibliotecas
de Oeiras fecham
ano com quase
175 mil
empréstimos
As Bibliotecas Municipais de Oeiras encerraram 2021
tendo realizado perto de 175 mil empréstimos e renovações de livros, estiveram abertas (considerando Oeiras,
Algés e Carnaxide) durante 6.648 horas em 297 dias do
ano e as suas atividades alcançaram 342.402 visualizações e participações (maioritariamente visualizações online fruto dos constrangimentos da situação pandémica,
mas com as presenças físicas já em crescendo, face a
2020).
Durante o confinamento de 2021 (primeiro trimestre)
as Bibliotecas de Oeiras mantiveram as portas abertas
para empréstimo e devolução de livros e, já este ano, foi
retomado em janeiro o horário da iniciativa ‘Queimar as
Pestanas’, permitindo que os estudantes permanecessem nas instalações a estudar até à meia-noite.
Representadas no Pavilhão Carlos Queiroz durante a vacinação dos mais novos, as Bibliotecas Municiais distribuíram mais de três mil livros infantis e juvenis usados
(em bom estado) oferecidos por outros utilizadores. •
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Entregues
Prémios
de Poesia
de Oeiras
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, entregou no passado mês de dezembro
- numa cerimónia realizada em formato virtual - o
Prémio de Poesia de Oeiras, na categoria Consagração, ao poeta brasileiro Eucanaã Ferraz, pela autoria de ‘Retratos com Erro’. O prémio Revelação foi
atribuído à obra ‘A Fagulha’, de Pedro Teias, pseudónimo do autor português Pedro Nuno Patada.
Culminou desta forma a primeira edição da iniciativa promovida pelo Município de Oeiras, em parceria com o mecenas Carlos Andrade, que instituiu a
atribuição de um prémio de 20 mil euros ao vencedor e 5 mil euros ao autor revelação, o maior prémio
monetário em prémios de poesia a nível nacional.
O vencedor do grande prémio, Eucanaã Ferraz, disse, a propósito que “criar um prémio destes é de
uma grande coragem, num tempo onde as administrações públicas estão tão empenhadas em premiar o que é mais lucrativo e por isso a poesia lhes
foge. Ter uma Câmara como a de Oeiras a criar um
prémio como este merece todo o nosso respeito e
aplauso”.
Esta iniciativa visa, naturalmente, promover a poesia enquanto género literário, mas também a leitura
e a língua portuguesa. Estiveram a concurso, nesta
primeira edição, 116 obras na categoria Consagração e 614 na categoria Revelação, de autores de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e
São Tomé.•

Concerto
da Orquestra
Todos
No passado dia 10 de fevereiro, o Nirvana Studios recebeu o concerto da Orquestra Todos.
Fundada em 2011, com o objetivo de reunir
músicos imigrantes a viver em Lisboa, é uma
orquestra intercultural onde músicos oriundos de diversas partes do Mundo se juntam
num repertório com vestígios de todas as latitudes, emocionando quem escuta com um
puzzle musical, despique de virtuosismos e
alegrias, numa desgarrada dançante.•

Oeiras Atual

DOIS DIAS DE LUTO MUNICIPAL PELO
FALECIMENTO DO MAESTRO CÉSAR BATALHA
Como forma de expressar o luto e pesar de toda a população do concelho de Oeiras pelo
falecimento de César Batalha, maestro, compositor e fundador do Coro de Santo Amaro de
Oeiras, o Município de Oeiras decretou dois dias de luto municipal.
A Bandeira Municipal foi colocada a meia haste, nos dias 16 e 17 de janeiro, expressando,
neste momento de profunda dor e perda, em nome do Município de Oeiras, o profundo pesar, bem como a sua mais sentida solidariedade junto dos familiares e amigos.
O Maestro César Batalha foi uma das personalidades marcantes da vida cultural de Oeiras
no século XX e deixou um lastro significativo para o século XXI.
Fez do Coro de Santo Amaro de Oeiras um ícone maior do concelho e uma referência dos coros a nível nacional, com projeção internacional. Serão poucos os portugueses que não conheçam e não cantem, na época natalícia, a música ‘A todos um bom Natal’. Levou a todo o
País, ao Mundo, Oeiras, através de um coro que mobilizou e mobiliza ao longo das décadas
milhares de crianças, jovens e adultos em torno da arte da música e do movimento coralista.
Por toda a sua vida dedicada à cultura e à música, em particular, o Maestro César Batalha é
um cidadão emérito de Oeiras. O património musical por ele construído faz parte da nossa
identidade comum.

DESPORTO
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Desafiando a Liberdade
40 anos da Corrida do Tejo

A exposição ‘Desafiando a Liberdade – 40 anos
da Corrida do Tejo’ foi inaugurada no passado
dia 3 de fevereiro, no Centro Cultural Palácio
do Egipto, com a presença do presidente da
Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais,
do comissário da Candidatura de Oeiras a Capital Europeia da Cultura 2027, Jorge Barreto
Xavier, e do vereador para a Educação, Pedro
Patacho.
‘Desafiando a Liberdade’ assinala o 40.º aniversário de uma das mais importantes provas
de corrida de estrada do panorama nacional e
uma das mais emblemáticas marcas da identidade de Oeiras, relatando a sua génese, a fantástica evolução que teve ao longo do tempo
nos seus mais diversos aspetos e, ainda, dando
a conhecer parte da história do desporto no
concelho.
Para ver até 30 de abril, de terça-feira a sábado, das 11h às 17h. Encerra domingos, segundas-feiras e feriados.•

Taça dos Clubes
Campeões
Europeus
de Corta-Mato
Realizou-se no passado dia 6 de fevereiro, no Complexo Desportivo do Jamor, a Taça dos Clubes Campeões
Europeus de Corta-Mato. O Município de Oeiras, juntamente com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a Federação Portuguesa de Atletismo
e o Sporting Clube de Portugal, trouxeram à pista de
cross do Jamor uma nova vida, após dois anos de interrupção devido à pandemia de Covid-19.
Com a participação de um total de 70 clubes e cerca
de 450 atletas, estiveram em disputa cinco títulos europeus, nos escalões seniores e juniores, masculinos e
femininos, e estafeta mista de 4x1.500 metros, o que
constituiu uma novidade no programa da Taça dos
Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato.•

PROGRAMA FIT SÉNIOR
Decorreram, no final de 2021, as avaliações
iniciais de aptidão física aos participantes do

Programa Fit Sénior, abrangendo um total de
405 pessoas. Os resultados destas avaliações
evidenciam o papel relevante do Programa Fit
Sénior na manutenção e prevenção do declínio das capacidades físicas, como promotor

de rotinas sociais, sensibilização e promoção
da autonomia, diminuição da prevalência do
fenótipo de fragilidade e redução do risco de
queda e sarcopenia.
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