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APROVADA EM REUNIÃO DE EXECUTIVO
DE 01/08/2017

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2017

------------------------------------------ACTA NÚMERO 14 --------------------------------------Aos dezassete dias do mês de maio de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas, na Sede da
Junta de Freguesia, em Carnaxide, reuniu o Executivo da Junta de Freguesia de Carnaxide e
Queijas, sob a presidência do Senhor Presidente Jorge Manuel de Sousa de Vilhena, estando
presentes o Senhor Secretário Américo Marques Ferreira Duarte, o Senhor Tesoureiro Luís
Manuel Figueiredo Lopes, a Senhora Vogal Rosa Lopes Costa, o Senhor Vogal José Rodrigues,
a Senhora Vogal Carla Sofia Guia Pinto e o Senhor Vogal António Rocha. O Senhor Presidente
da Junta de Freguesia Jorge Manuel de Sousa de Vilhena deu início à décima quarta reunião
do Executivo, com a seguinte Ordem de Trabalhos, a qual foi aprovada por unanimidade dos
presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------

Antes da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------1 – Informações -------------------------------------------------------------------------------------2 – Situação Financeira ------------------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 108/2017 – Compartimento n.º 3 C do Jazigo Paroquial n.º 3
- Concessão a Título Perpétuo; ---------------------------------------------------------------------2 – Proposta de Deliberação N.º 109/2017 - Empreitada de “Espaço de Jogo e Recreio Anexo
ao Mercado de Queijas“ - Ajuste Direto N.º 06/2017; --------------------------------------------3 – Proposta de Deliberação N.º 110/2017 – Proposta de relocalização de uma passagem de
peões na Rua Marquês Sá da Bandeira em Queijas; ----------------------------------------------4 – Proposta de Deliberação N.º 111/2017 - Execução de website para a USCAL –
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Universidade Sénior de Carnaxide, Aprendizagem e Lazer; ---------------------------------------

Ponto – Um – Informações ------------------------------------------------------------------------ Decorreu no dia treze de maio, pelas catorze horas e trinta minutos, no Centro Civico de
Carnaxide, as gravações do hino da SIC, dos vinte e cinco anos, que quiseram e solicitaram
que fosse neste espaço, tendo o Municipio autorizado e foi com muito gosto que recebemos
esta atividade que marcará a história da televisão em Portugal e que, também, a pedido da
SIC, tive oportunidade de dar uma entrevista sobre, exatamente, os vinte e cinco anos da
SIC e o fato de se encontrar sedeada em Carnaxide. ----------------------------------------------- Estão a decorrer as inscrições para o passeio sénior a Fátima dois mil e dezassete. ---------- Começa na sexta-feira a quarta-feira social da União das Freguesias “Queijas Convida Rastreios de Saúde” com um vasto programa e que esperemos que este ano volte a ter
assistência e presença, porque senão não faz sentido continuar a fazer desta forma. Tudo o
que diz respeito à feira está preparado. -------------------------------------------------------------- Este fim-de-semana também irá decorrer o evento “Boina’s Club Unlimited” que é um
evento que estamos a apoiar, que será no sábado, organizado por residentes e que, no fundo,
é a promoção de um evento cultural e social que visa dinamizar o Centro Civico e o comércio
local. Será um evento bastante diferente do habitual mas julgo que será bastante
interessante e esperemos que decorra com toda a normalidade. ----------------------------------- Ainda se encontra a decorrer a obra de remodelação das instalações sanitárias e de
saneamento do mercado de Queijas. ----------------------------------------------------------------- Eu e o Sr. Vogal Rodrigues encontramo-nos a preparar o recinto e tudo o que tem a ver
com a receção da feira das festas da Rocha. Já encerrámos o programa, já está na gráfica.
Tivemos uma reunião com a Irmandade para fechar todos os procedimentos e também o
programa. Teremos que ter uma reunião no local para definir o desenvolvimento do programa
com o Sr. Secretário, o Sr. Vogal Rodrigues e comigo porque é uma atividade que dá muito
trabalho e depende muito de nós, como se viu nos últimos anos e que se não fosse a nossa
experiência, com certeza que não era fácil organizar este evento. Está tudo preparado para a
terceira revitalização das Festas da Rocha. ---------------------------------------------------------- Está, também, em preparação do programa do Dia da Criança, semelhante ao do
Carnaval, e do Dia da Juventude, sendo que este ano entendi que devíamos fazer, também,
nas três localidades, ou seja, não só em Queijas ou em Carnaxide e o espetáculo é igual para
todos. É um espetáculo de magia, com música e com dois insufláveis para as crianças
poderem brincar à vontade. Os insufláveis continuam a funcionar durante a tarde caso os pais
queiram voltar com as crianças. Tivemos a sorte de o Sr. Vereador Ângelo Pereira ter
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destinado para aqui duas atividades de juventude, uma que é um fim-de-semana de skate e
outra que será um espetáculo de música com um artista contratado pela Câmara Municipal. ---- Temos feito algumas intervenções no espaço público, como habitualmente. Estamos a
requalificar uma praceta da Solátia, estamos a revestir com lajetas porque estava em muito
mau estado, é uma obra nossa, com os nossos operários e em parceria com a Divisão de
Espaços Verdes da Câmara Municipal. Vamos reparar um talude na Praceta Barbosa du
Bocage que também era uma ambição antiga da Junta de Freguesia de Carnaxide e que era
requalificar o talude que está um pouco abandonado. Em Queijas, pedi informação, esta
semana, sobre o estado do projeto da rotunda da Estrada Militar e que foi respondido, pela
Engª Teresa Dias, que se encontrava em projeto, o que esta Junta de Freguesia vem
lamentar porque foi feita uma visita ao local com o Sr. Presidente da Câmara Municipal e isso
significa que os serviços da Câmara Municipal não estão a desenvolver o seu serviço
conforme o Presidente da Junta de Freguesia e o Presidente da Câmara Municipal
desenvolvem e eu acho que neste aspeto é de lamentar porque se há uma orientação e uma
decisão os serviços da Câmara Municipal devem cumpri-la. Terá que haver algum apuramento
de responsabilidades para saber porque é que rotunda ainda não está em obras. De qualquer
das formas, acho que neste mandato podemos ficar muito satisfeitos porque há muitas coisas
que estavam na gaveta e finalmente saíram e que forma feitas, como o Centro de Saúde ou a
Estrada da Outurela, requalificação do núcleo antigo, habitação jovem, a estrada de ligação
de Nova Carnaxide a Miraflores e tantas outras obras. Só neste mandato, o Executivo
Municipal construiu três igrejas e três Centros de Saúde, fora os postos de atendimento ao
cidadão que também são muito importantes e a requalificação dos mercados, o de Algés e o
de Tercena. Agora será a segunda fase da Avenida Tomás Ribeiro que será asfaltada.
Tivemos, também, o asfaltamento, pela Câmara Municipal, de três pracetas da Avenida
Portugal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ A Associação dos amigos da Mulher Angolana vem congratular a União das Freguesias de
Carnaxide e Queijas por ter levado a efeito mais uma campanha de recolha de alimentos,
dizendo que a iniciativa representa uma franca mais-valia em termos de resposta alimentar
que preconizam. Informam que os produtos alimentares recebidos no âmbito da ação
reforçaram os cabazes alimentares que foram entregues no passado dia seis a famílias
carenciadas do bairro social do Alto dos Barronhos. As famílias beneficiadas foram
devidamente esclarecidas do fato de o respetivo reforço ter decorrido através da União das
Freguesias em parceria com o Jumbo de Alfragide. -------------------------------------------------- A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oeiras vem agradecer a participação e o
envolvimento na campanha de prevenção dos maus tratos dois mil e dezassete. ----------------- Definimos o dia dez de junho para os arraiais das sardinhadas. ------------------------------
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--- O Presidente da Assomada vem agradecer o apoio prestado pela Junta de Freguesia no
evento que decorreu no Pavilhão Carlos Queiróz, no primeiro festival de andebol cinco. --------- Ontem, o Sr. Presidente da Câmara Municipal veio em visita oficial e fomos visitar a
Musicentro e o Centro Paroquial de São Romão de Carnaxide onde fomos muito bem
recebidos pelos seus diretores e pelos responsáveis e pelo Sr. Padre que nos mostrou, quer
as instalações, quer os projetos que estão em curso e que o Municipio de Oeiras está a
apoiar, nomeadamente, a questão do lar que vai também ajudar muito a comunidade de
Carnaxide com mais camas em lar. -----------------------------------------------------------------

--- De seguida, o Sr. Presidente passou a palavra ao público: -------------------------------------- Pelo Sr. Manuel Costa, residente na Rua Sacadura Cabral, porta número dez, rés-do-chão
lado esquerdo, foi dito o seguinte: -------------------------------------------------------------------- Reparei que o Sr. Presidente falou das reparações nas pracetas e queria dizer que na
Praceta António Boto, junto ao número trinta e um, há umas tampas de esgoto que estão
sem alcatrão à volta. Nas passadeiras ao pé da bilheteira da Vimeca, até ao Pingo Doce, o
ladrilho está fora do sítio. Existem três passadeiras que vão da Estrada Outurela para a
Avenida Portugal que estão esburacadas. ----------------------------------------------------------

--- Pelo Sr. Presidente foi respondido o seguinte: --------------------------------------------------- Em relação às anomalias que referiu vou mandar reportar ao SIMAS para fazer a respetiva
reparação e vou insistir com a Divisão de Espaços Verdes para fazer a poda das árvores. -----

Ponto – Dois – Situação Financeira ------------------------------------------------------------No período compreendido entre o dia 04 de Maio de dois mil e dezassete e o dia 16 de Maio
de dois mil e dezassete, conta ao nível das disponibilidades, com um saldo bancário de
123.192,87 € (cento e vinte e três mil cento e noventa e dois euros e oitenta e sete
cêntimos); em caixa 5.716,12 € (cinco mil setecentos e dezasseis euros e doze cêntimos),
sendo o total das disponibilidades de 128.908,99 € (cento e vinte e oito mil novecentos e oito
euros e noventa e nove cêntimos) a transitar para a semana seguinte. Receitas entradas
perfazem 57.430,26 € (cinquenta e sete mil quatrocentos e trinta euros e vinte e seis
cêntimos); despesas efetuadas e liquidadas num valor total de 34.395,76 € (trinta e quatro
mil trezentos e noventa e cinco euros e setenta e seis cêntimos). -------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 108/2017 --------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2017, tomou o signatário
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conhecimento da Informação n.º 345/2017, relativamente ao pedido da Senhora Maria Teresa
Leitão de Pina Monteiro Teixeira, para concessão a título perpétuo do compartimento n.º 3C
do Jazigo Paroquial n.º 3. --------------------------------------------------------------------------No referido compartimento, encontrava-se inumado os restos mortais de Maria da Encarnação
de Almeida, tendo o corpo da mesma sido trasladado para a sepultura n.º 178 do talhão n.º
3, conforme consta na deliberação n.º 93/2017, aprovada em reunião de executivo de
21/04/2017, tendo sido o mesmo apropriado por esta Junta de Freguesia, ficando o
compartimento vago para nova inumação ou concessão. ----------------------------------------Neste contexto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------1.

Que seja concedida a referida concessão do compartimento n.º 3 C do Jazigo Paroquial

n.º 3, à Senhora Maria Teresa Leitão de Pina Monteiro Teixeira, portadora do Cartão de
Cidadão N.º 05193071. -----------------------------------------------------------------------------2.

Que a presente proposta seja aprovada em minuta. ------------------------------------------

--- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 109/2017 --------------------------------------------------Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------a) Que a União das Freguesias de Carnaxide e Queijas, no âmbito das suas competências,
tem prosseguido com várias intervenções no espaço público do seu território; ----------------b) Que o Espaço anexo ao Mercado de Queijas necessita de uma intervenção de forma a
complementá-lo com equipamentos infantis, tendo em conta que não existe equipamento
semelhante num raio de 700 metros e a área ser regularmente frequentada por crianças,
conferindo-lhe, assim, uma utilização complementar, dotando a área de um espaço de
convivência das famílias, ordenado e equipado, contributo fundamental para a melhoria da
qualidade de vida da população; -------------------------------------------------------------------c) Que a União das Freguesias de Carnaxide e Queijas não dispõe de capacidade para efetuar
as obras necessárias pelos seus meios próprios. -------------------------------------------------Pelo exposto, submete-se à consideração a presente proposta de decisão de contratar. ------Para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se
que o respetivo preço contratual não deverá exceder €15.800,00 (quinze mil e oitocentos
euros), acrescido de IVA à taxa legal, a satisfazer pela Dotação 06/02.02.03.07. -------------Neste sentido, propõe-se: --------------------------------------------------------------------------1. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento (prevista no artigo 18.º do Código
dos Contratos Públicos - CCP) e do valor máximo do benefício económico que pode ser obtido
pelo adjudicatário com a execução do contrato a celebrar, de acordo com os limites ao valor
do contrato constantes dos artigos 19.º a 21.º do Código dos Contratos Públicos, a adoção de
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um ajuste direto. ------------------------------------------------------------------------------------2. A aprovação da minuta de convite a enviar à entidade convidada, bem como minuta de
caderno de encargos em anexo. -------------------------------------------------------------------3. Relativamente à tramitação procedimental, que seja convidada a apresentar proposta a
entidade: --------------------------------------------------------------------------------------------- Resopre - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA ------------------------------Estrada de Chelas, 187, 1900-151 Lisboa ---------------------------------------------------------NIF: 500 231 206 -----------------------------------------------------------------------------------4. O órgão competente toma decisão de contratar no uso de competência própria. -----------5. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

3 – Proposta de Deliberação N.º 110/2017 --------------------------------------------------No âmbito das GOP/2017 desta Junta de Freguesia e no concerne às matérias de trânsito e
circulação viária, pretende-se dar emitir pareceres a pedido do Município ou sob proposta
desta Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------Após análise, decorrente de sugestões de munícipes, propõe-se: -------------------------------1. A relocalização da passagem de peões na Rua Marquês Sá da Bandeira em Queijas,
conforme maquete em anexo. ---------------------------------------------------------------------2. O envio ao Município para os efeitos tidos nos termos da presente deliberação. ------------3. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

4 – Proposta de Deliberação N.º 111/2017 --------------------------------------------------Havendo necessidade de Execução de website para a Universidade Sénior de Carnaxide,
aprendizagem e lazer, serviço desta União de Freguesias, em conformidade com o template
designado por esta Junta de Freguesia e propriedade da Junta de Freguesia o endereço
www.uscal-uf-carnaxide-queijas.pt incluindo carregamento de conteúdos, formatação, acesso
exclusivo a artigos/conteúdos a professores e alunos, acompanhamento técnico aos
professores durante a execução e no inicio da abertura do website, submete-se à
consideração superior a presente proposta de decisão de contratar, ao abrigo do disposto nos
artigos 36.º, n.º 1 e 38.º do Código dos Contratos Públicos – CCP, aprovado pela Lei n.º
18/2008, de 29 de janeiro, propondo-se a autorização de despesa e adoção do seguinte
procedimento e condições. -------------------------------------------------------------------------Para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se
que o respetivo preço contratual não deverá exceder os 2.400,00 €, a satisfazer pela rubrica
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01/07.01.13.01 – Ação N.º 4 do PPI – Site da Freguesia. ----------------------------------------O prazo de execução do serviço é de 60 dias, a contar da data da comunicação do número do
compromisso. ---------------------------------------------------------------------------------------A forma de pagamento é 50% na adjudicação e o restante mediante o envio da respetiva
fatura ou documento equivalente. -----------------------------------------------------------------Nos termos da regra geral de escolha do procedimento, prevista nos artigos 18.º e n.º 1 do
artigo 20.º, ambos do Código dos Contratos Públicos e do valor máximo do benefício
económico que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do contrato a celebrar,
propõe-se a adoção de um ajuste direto simplificado, nos termos dos artigos 128.º e 129.º do
CCP. -------------------------------------------------------------------------------------------------Neste sentido, propõe-se: --------------------------------------------------------------------------1. Fixação do preço base até 2.400,00 € (dois mil e quatrocentos euros); ---------------------2. Seja convidada a seguinte entidade: “Mindshaker”, com sede no Madan Parque - campus
da FCT-UNL, Rua dos Inventores salas 2.14 e 2.15, 2825-182 Caparica, Contribuinte Fiscal nº
508 264 855. ----------------------------------------------------------------------------------------3. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

Conforme disposição legal a transcrição de qualquer documento oficial tem que respeitar, na íntegra, o conteúdo e o texto constante
nos documentos. Sendo facto que as Propostas de Deliberação aqui descritas se constituem documento oficial e a respetiva
transcrição, que nesta Ata se faz, é feita reproduzindo na íntegra o texto original.

E por nada mais haver a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião às 18h40m.

O Executivo
O Presidente

______________________________
(Jorge Manuel de Sousa de Vilhena)

O Secretário

______________________________
(Américo Duarte)
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O Tesoureiro

______________________________
(Luís Lopes)

A Vogal

______________________________
(Rosa Lopes)

O Vogal

______________________________
(José Rodrigues)

A Vogal

______________________________
(Carla Pinto)

O Vogal

______________________________
(António Rocha)
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