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União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2016

------------------------------------------ACTA NÚMERO 21 --------------------------------------Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezasseis, pelas dezassete 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, o Senhor Vogal José Rodrigues, a Senhora Vogal Carla Sofia Guia
Pinto e o Senhor Vogal António Rocha. A Senhora Vogal Rosa Lopes Costa encontra-se
ausente por motivos profissionais. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia Jorge Manuel
de Sousa de Vilhena justificou a ausência e deu início à vigésima primeira reunião do
Executivo, com a seguinte Ordem de Trabalhos, a qual foi aprovada por unanimidade: --------

Antes da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------1 – Informações -------------------------------------------------------------------------------------2 – Situação Financeira -----------------------------------------------------------------------------3 – Aprovação das atas n.º 14 e 15/2016 ----------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 163/2016 - Apreciação e deliberação de proposta de
renovação do procedimento de ajuste direto para prestação de serviços na modalidade de
avença para serviços gerais e limpeza de instalações da União das Freguesias de Carnaxide e
Queijas – Sr. Paulo Alexandre Macedo dos Santos; -----------------------------------------------
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2 – Proposta de Deliberação N.º 164/2016 – Compartimento n.º 27 C do Ossário n.º 4 –
Desocupação e apropriação por parte da Junta de Freguesia; -----------------------------------3 – Proposta de Deliberação N.º 165/2016 – Compartimento n.º 18 A do Ossário n.º 8 –
Desocupação e apropriação por parte da Junta de Freguesia; -----------------------------------4 – Proposta de Deliberação N.º 166/2016 - Compartimento n.º 3 I do Ossário n.º 4 –
Desocupação e apropriação por parte da Junta de Freguesia; -----------------------------------5 – Proposta de Deliberação N.º 167/2016 - Sepultura Nº 83 do Talhão N.º 11 - Concessão a
título perpétuo; -------------------------------------------------------------------------------------6 – Proposta de Deliberação N.º 168/2016 – Atribuição de comparticipação financeira –
Centro Social e Paroquial S. Romão de Carnaxide – Apoio na cedência de instalações a esta
Autarquia; -------------------------------------------------------------------------------------------7 – Proposta de Deliberação N.º 169/2016 - 7ª Alteração Orçamental; -------------------------8 – Proposta de Deliberação N.º 170/2016 - Aprovação de Medida Contrato Emprego Inserção
- Recrutamento de pessoal – Desempregados de Longa Duração (assistente operacional) –
António José Évora Delgado; -----------------------------------------------------------------------9 – Proposta de Deliberação N.º 171/2016 – 3º Aniversário da União das Freguesias de
Carnaxide e Queijas – Pré Programa; --------------------------------------------------------------

Ponto – Um – Informações ------------------------------------------------------------------------ Estivemos em festas desde o dia vinte e oito de setembro até ao dia nove de outubro,
apenas com interrupção de segunda-feira, dia três de outubro, para ultimar os preparativos
da abertura das festas de Carnaxide e começava por falar globalmente sobre as festas que,
como sabem, traz um trabalho acrescido a alguns serviços e que cuja preparação começa em
julho. Em relação à terceira edição do evento “Queijas Faz Festas”, numa parceria com a
Paróquia de Queijas, na minha opinião, foi a festa mais bem conseguida, com o maior número
de participantes desde que sou Presidente da União das Freguesias e não nos podemos
esquecer que as condições climatéricas ajudaram bastante para que isso acontecesse, com
noites quentes e dias fantásticos, vendo que as pessoas estavam motivadas a participar, não
houve situação alguma de conflitos nem de pessoas que apreciassem menos alguma situação,
de uma maneira geral as pessoas estavam felizes e felicitaram-nos por diversas vezes,
incluindo o Sr. Presidente da Câmara Municipal que verificou que, efetivamente, nós
conseguimos fazer umas boas festas. E, nesse sentido, agradeço ao Sr. Vogal Rodrigues que
é a pessoa que mais envolvida está comigo neste processo, aos trabalhadores e também à
Paróquia de Queijas na pessoa do Sr. Padre Alexandre Santos que colaborou de uma forma
profícua na parte religiosa e na parte organizativa relativa à noite de fados, tendo decorrido
tudo dentro de normalidade. Em relação às festas de Carnaxide, também estou feliz porque,
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talvez, considero que tenha sido uma das duas ou três melhores festas nestes onze anos.
Este ano, julgo que batemos o recorde em vários dias de participação, só no evento
“Carnaxide Está na Moda”, na plataforma superior das festas, estariam mais de mil e
quinhentas pessoas, com centenas de adolescentes que gostam de associar-se a este evento
e, também e não particularizar, julho que é importante agradecer aos cento e cinquenta
voluntários que estiveram em palco e na organização do evento “Carnaxide Está na Moda”
que é o único que é produzido diretamente pela Junta de Freguesia e que resultou mais uma
vez num dos maiores eventos de juventude do Concelho de Oeiras. A este propósito também
não queria deixar de agradecer ao Sr. Secretário Américo Duarte que é a pessoa que faz
equipa comigo em Carnaxide e elaborámos estas festas com muito sacrifício pessoal, muito
envolvimento, muitas horas de serviço e que também, à semelhança de Queijas, tudo
decorreu com normalidade, com agrado por parte das pessoas e que as pessoas mostraram
também estarem felizes, contentes pelo desenvolvimento do programa que foi apresentado,
aliás, talvez tenha sido o ano em que as pessoas mais vezes me abordaram para agradecer
apenas, porque normalmente as pessoas têm tendência para fazer alguma critica e é para
isso que nós existimos. A nós compete-nos fazer e iremos fazer, pelo menos, mais duas
festas, em Carnaxide e em Queijas, que serão em dois mil e dezassete. ----------------------------------------------------------------------------- Decorreu mais uma exposição da Comissão Social de Freguesia dois mil e dezasseis, entre
o dia dezanove e trinta de setembro. Neste momento, no espaço expositivo da Junta de
Freguesia, encontra-se a exposição “As Fases de Construção do Novo Centro de Saúde” em
que a qualquer pessoa é possível verificar desde as demolições até que o Centro de Saúde foi
concluído face a uma oferta de um cidadão que fez o favor nos oferecer as fotografias que foi
fotografando e que depois nos enviou de uma forma gratuita para fazerem parte do espólio a
Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------

--- Pelo Sr. Tesoureiro Luís Lopes foi informado o seguinte: ---------------------------------------- Queria realçar o que o Sr. Presidente aqui acabou de dizer, nomeadamente, em relação às
festas de Queijas. No ano passado, as festas de Queijas tiveram um grande melhoramento e
que este ano ainda foi maior e foi sobre isso que também fui abordado aquando do
espetáculo dos Nirvana Estúdios. É um espetáculo que ocorre já há muito tempo, já tinha tido
o prazer de assistir, mas havia muita gente de Queijas que não tinha tido essa possibilidade e
teve a possibilidade de assistir ao espetáculo que é único aqui na zona. Em relação às festas
de Carnaxide, estive cá duas vezes e no “Carnaxide Está na Moda” estava muita gente e que
eu acho que ultrapassou a média de aderência de pessoas dos anos anteriores. ----------------
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Ponto – Dois – Situação Financeira ------------------------------------------------------------No período compreendido entre o dia 20 de Setembro de dois mil e dezasseis e o dia 10 de
Outubro de dois mil e dezasseis, conta ao nível das disponibilidades, com um saldo bancário
de 34.420,59 € (trinta e quatro mil quatrocentos e vinte euros e cinquenta e nove cêntimos);
em caixa 2.908,74 € (dois mil novecentos e oito euros e setenta e quatro cêntimos), sendo o
total das disponibilidades de 37.329,33 € (trinta e sete mil trezentos e vinte e nove euros e
trinta e três cêntimos) a transitar para a semana seguinte. Receitas entradas perfazem
38.646,66 € (trinta e oito mil seiscentos e quarenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos);
despesas efetuadas e liquidadas num valor total de 74.625,06 € (setenta e quatro mil
seiscentos e vinte cinco euros e seis cêntimos). ---------------------------------------------------

--- Ponto - Três - Aprovação das Atas nºs 14 e 15/2016. ------------------------------------ As atas número catorze e número quinze de dois mil e dezasseis foram aprovadas por
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 163/2016 ----------------------------------------------------- Dado que temos consultadoria jurídica, com atendimento ao público, quer em Carnaxide,
quer em Queijas, bem como acompanhamento dos serviços, nomeadamente, no que respeita
aos procedimentos, agora todas as propostas são visadas pelo Gabinete Jurídico que verifica
a conformidade das mesmas com a Lei em vigor embora nós saibamos, por vezes, que
estamos a adotar o procedimento correto mas não há nada como o Jurista poder verificar e
fazer esta análise também, sendo para nós mais uma segurança que estamos a trabalhar
bem. -------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos e com os fundamentos da deliberação n.º 04/2016 aprovada em reunião de
executivo de 04 de Janeiro por unanimidade dos presentes, foi autorizada a abertura de
procedimento de Ajuste Direto, com convite a uma entidade, tendo sido deliberado convidar o
Sr. Paulo Alexandre Macedo dos Santos. ----------------------------------------------------------Aquele Procedimento de Ajuste Direto teve em vista a realização da prestação de serviços
gerais e limpeza de instalações da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas. -------------Tendo o procedimento seguido os seus termos, culminou na deliberação n.º 20/2016,
aprovada em reunião de executivo de 11 de Janeiro, por unanimidade dos presentes tendo
sido adjudicada a prestação de serviços e aprovação da minuta de contrato. ------------------A 13 de Janeiro de 2016 foi celebrado o contrato de prestação de serviços. --------------------Através da deliberação n.º 62/2016, aprovada em reunião de executivo de 30 de março, por
unanimidade dos presentes, foi efetuada a renovação da referida prestação de serviços.
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Contudo, atualmente verifica-se que o Prestador de Serviços não tem a sua situação
regularizada relativamente a contribuições para a segurança social. ----------------------------Neste contexto propõe-se: -------------------------------------------------------------------------1. Assim, propõe-se a denúncia do contrato de prestação de serviços na modalidade de
avença de serviços gerais e limpeza de instalações da União das Freguesias de Carnaxide e
Queijas, celebrado na data de 13 de janeiro de 2016, com o Sr. Paulo Alexandre Macedo dos
Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 164/2016 --------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 576/2016, relativamente ao referido compartimento onde se
encontravam inumados os restos mortais de José Maria Simões e Artur Duarte, desde 04 de
maio de 1973. ---------------------------------------------------------------------------------------Na sequência do nosso ofício com a referência JV/MH/25/2016, datado de 06 de Janeiro de
2016, (registado e com aviso de receção), o Sr. Ermelindo Duarte Simões, responsável pelas
ossadas, nada comunicou a esta Junta de Freguesia. --------------------------------------------Foi afixado nos locais habituais desta Junta de Freguesia o Edital n.º 18/2016 e publicado no
Jornal “Costa do Sol” em 1 de Junho de 2016 e no Jornal “o Correio da Linha” em 2 de Junho
de 2016, bem como colocação de placa de abandono (que se mantem até apresente data).
Após decorridos os 90 dias das publicações (30 de Agosto de 2016), não foi feita qualquer
diligência por parte do responsável do mesmo. ---------------------------------------------------Neste contexto, deverá ser efetuada a desocupação do referido compartimento, passando o
mesmo para a posse da Junta de Freguesia, conforme regulamento do Cemitério Paroquial de
Carnaxide. -------------------------------------------------------------------------------------------Neste contexto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------1. Que o compartimento n.º 18 A do Ossário n.º 8 seja apropriado pela Junta de Freguesia,
nos termos do Regulamento em vigor. ------------------------------------------------------------2. Que as ossadas e outros bens que se encontrem no compartimento sejam retirados e
devidamente acondicionados e guardados considerando-se abandonados, na casa dos
ossários. ---------------------------------------------------------------------------------------------3. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------
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3 – Proposta de Deliberação N.º 165/2016 --------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 578/2016, relativamente ao referido compartimento onde se
encontrava inumado os restos mortais de Victoria Espirito Santo Marques, desde 13 de julho
de 1976. ---------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência do nosso ofício com a referência JV/MH/1989/2015, datado de 01 de outubro de
2015, (registado e com aviso de receção), a Sra. Maria Graciete Baptista, responsável pelas
ossadas, nada comunicou a esta Junta de Freguesia. --------------------------------------------Foi afixado nos locais habituais desta Junta de Freguesia o Edital n.º 18/2016 e publicado no
Jornal “Costa do Sol” em 1 de Junho de 2016 e no Jornal “o Correio da Linha” em 2 de Junho
de 2016, bem como colocação de placa de abandono (que se mantem até apresente data).
Após decorridos os 90 dias das publicações (30 de Agosto de 2016), não foi feita qualquer
diligência por parte do responsável do mesmo. ---------------------------------------------------Neste contexto, deverá ser efetuada a desocupação do referido compartimento, passando o
mesmo para a posse da Junta de Freguesia, conforme regulamento do Cemitério Paroquial de
Carnaxide. -------------------------------------------------------------------------------------------Neste contexto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------1. Que o compartimento n.º 18 A do Ossário n.º 8 seja apropriado pela Junta de Freguesia,
nos termos do Regulamento em vigor. ------------------------------------------------------------2. Que as ossadas e outros bens que se encontrem no compartimento sejam retirados e
devidamente acondicionados e guardados considerando-se abandonados, na casa dos
ossários. ---------------------------------------------------------------------------------------------3. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

4 – Proposta de Deliberação N.º 166/2016 --------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 579/2016, relativamente ao referido compartimento onde se
encontrava inumado os restos mortais de Francisca Margarida Goffrey Gonçalves, desde 04
de setembro de 1963. ------------------------------------------------------------------------------Na sequência do nosso ofício com a referência JV/MH/129/2016, datado de 06 de Janeiro de
2016 (registado e com aviso de receção), a Sr.ª Maria Teresa dos Santos Couto, responsável
pelas ossadas, nada comunicou a esta Junta de Freguesia. --------------------------------------Foi afixado nos locais habituais desta Junta de Freguesia o Edital n.º 18/2016 e publicado no
Jornal “Costa do Sol” em 1 de Junho de 2016 e no Jornal “o Correio da Linha” em 2 de Junho
de 2016, bem como colocação de placa de abandono (que se mantem até apresente data).
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Após decorridos os 90 dias das publicações (30 de Agosto de 2016), não foi feita qualquer
diligência por parte do responsável do mesmo. ---------------------------------------------------Neste contexto, deverá ser efetuada a desocupação do referido compartimento, passando o
mesmo para a posse da Junta de Freguesia, conforme regulamento do Cemitério Paroquial de
Carnaxide. -------------------------------------------------------------------------------------------Neste contexto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------1. Que o compartimento n.º 3 I do Ossário n.º 4 seja apropriado pela Junta de Freguesia, nos
termos do Regulamento em vigor. -----------------------------------------------------------------2. Que as ossadas e outros bens que se encontrem no compartimento sejam retirados e
devidamente acondicionados e guardados considerando-se abandonados, na casa dos
ossários. ---------------------------------------------------------------------------------------------3. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

5 – Proposta de Deliberação N.º 167/2016 --------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 593/2016, relativamente ao pedido do senhor Carlos Manuel
do Vale Ramos, para concessão a título perpétuo do terreno que constitui a Sepultura N.º 83
do Talhão N.º 11. -----------------------------------------------------------------------------------A 22 de Julho de 2012 foi inumado o corpo do senhor Carlos Alberto Paulino da Silva, estando
o mesmo em condições, para exumação que foi realizada no dia 18/08/2016 e as ossadas
trasladadas para casa dos ossários, ficando esta Sepultura vaga para uma nova Inumação.
No dia 19 de Agosto de 2016 foi inumado na sepultura n.º 83 do talhão n.º 11 o Senhor
Manuel Inácio dos Reis Ramos, pai do requerente. -----------------------------------------------Neste contexto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------1. Que seja concedida a referida concessão da sepultura n.º 83 do talhão n.º 11 a título
perpétuo com 2,00mX0,75m e 1,15m de profundidade, ao Senhor Carlos Manuel do Vale
Ramos, portador do cartão de cidadão n.º 06937233. -------------------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

6 – Proposta de Deliberação N.º 168/2016 --------------------------------------------------A USCAL – Universidade Sénior de Carnaxide, Aprendizagem e Lazer é uma resposta
socioeducativa desenvolvida em equipamento, que visa criar e dinamizar regularmente
atividades formativas, culturais e físicas. Trata-se de uma aposta clara em dar mais qualidade
de
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funcionamento mental, físico e desempenho, com a procura da satisfação de vida e bemestar. Acumular recursos úteis na adaptação à mudança mantendo-se ativos e envolvidos na
procura do saber. -----------------------------------------------------------------------------------Neste sentido, e com o objetivo de melhorar as condições de acesso dos alunos,
nomeadamente nas disciplinas de Chi Kung, Yoga Dinâmico em que temos inúmeros alunos
inscritos nas mesmas e o Grupo Coral, torna-se necessário que as referidas aulas sejam
ministradas no Centro Social e Paroquial de S. Romão de Carnaxide que demonstrou
disponibilidade em colaborar com esta Autarquia. ------------------------------------------------Neste sentido, propõe-se: --------------------------------------------------------------------------1. A atribuição de uma comparticipação financeira ao Centro Social e Paroquial de S. Romão
de Carnaxide, no valor de 150,00 € (cento e cinquenta euros), referente aos meses de
Outubro, Novembro e Dezembro de 2016, para fazer face às despesas de eletricidade e
limpeza do salão em que os alunos da USCAL irão usufruir três vezes por semana. -----------2. Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta. ---------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

7 – Proposta de Deliberação N.º 169/2016 --------------------------------------------------O Orçamento da União das Freguesias de Carnaxide – Queijas para 2016 se consubstancia
num conjunto de Rubricas de Despesa Corrente e de Capital. -----------------------------------Algumas destas rubricas consubstanciam-se em Ações – PPA, valorizadas em função das
necessidades previstas para 2016, tanto no que respeita a rubricas da despesa corrente,
como em códigos de PPI (associadas a rubricas da despesa de capital). ------------------------Face a uma gestão que se pretende analítica e periódica, reforçando rubricas que pela sua
natureza são necessárias reforçar, nomeadamente, as despesas de representação devido às
festividades em curso, a aquisição de material diverso e fardamento para as obras, ao reforço
das rubricas relacionadas com a integração de um beneficiário do Contrato de Emprego de
Inserção no Mercado de Carnaxide e reforço de verba referente às despesas sobre as Festas
da União das Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------No que respeita ao PPA, esta alteração tem por objetivo o reforço da verba referente às
Festividades da União das Freguesias. -------------------------------------------------------------A 7ª alteração orçamental encontra-se formulada no âmbito das regras em vigor no POCAL, e
demais legislação em vigor, nos termos legais, podendo a mesma ser submetida ao Executivo
para competente deliberação, nos termos do disposto na alínea b) do ponto 1 do artº 16º da
Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro. ---------------------------------------------------------------Face ao exposto, proponho: -------------------------------------------------------------------------
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A aprovação da 7ª Alteração Orçamental que importa no montante de 3.485,00 € (três mil
quatrocentos e oitenta e cinco euros) e a 5ª Alteração ao PPA que importa no montante de
850,00 € (oitocentos e cinquenta euros), conforme mapas em anexo. -------------------------1. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

8 – Proposta de Deliberação N.º 170/2016 --------------------------------------------------É com grande preocupação que esta autarquia tem verificado que o fenómeno do desemprego
tem vindo a alastrar por todo o País, sendo este um dos problemas sociais com maior impacto
ao nível da exclusão social e que afeta inúmeras famílias, impedindo-as do acesso à
participação social e ao exercício pleno de cidadania. --------------------------------------------Tal tendência tem vindo a agravar-se, não se verificando, a curto prazo, uma solução
conjuntural que atenue, ou pelo menos, contribua para minorar esta problemática, já que os
dados têm vindo a evidenciar uma subida alarmante do fenómeno. ----------------------------Sobre a matéria não restam dúvidas de que as medidas que o Governo tem vindo a adotar
são bem intencionadas e destinadas a empreender uma reforma da Administração Pública que
há muito vinha sendo sentida como urgente e necessária. Todavia, a última legislação
publicada, respeitante ao recrutamento de trabalhadores, originará a dispensa de vários
colaboradores da Administração Pública, por via da impossibilidade de renovação de contratos
e cria obstáculos ao recrutamento de outros, para fazer face a necessidades temporárias e
excecionais, pela excessiva morosidade dos procedimentos nas novas admissões. ------------Este enquadramento resultará inexoravelmente no agravamento do número de famílias
afetadas pelo desemprego. -------------------------------------------------------------------------Constitui, na verdade, uma enorme preocupação a situação destas pessoas, muitas delas
munícipes e até mesmo fregueses, pelo que o sentido de responsabilidade social não nos
poderá deixar indiferentes ao sentimento das mesmas. ------------------------------------------Observamos, também, que na reforma empreendida não foi acautelada a realidade municipal,
em particular das Juntas de Freguesia, no que respeita à adaptação da legislação aprovada.
Com efeito, há postos de trabalho específicos da administração local que, dadas as atribuições
que os caracterizam, são particularmente relevantes e a sua não ocupação com celeridade,
após a vacatura, acarreta sérios prejuízos para o normal desenvolvimento das actividades.
São, sobretudo, as tarefas cometidas aos trabalhadores da carreira de assistente técnico e
assistente operacional, designadamente, administrativos (atendimento ao público), coveiros e
operários qualificados, que mais evidenciam a necessidade de ocupação célere, não se
compadecendo com a morosidade decorrente da aplicação de normas desajustadas da
realidade municipal, especialmente no que ao recrutamento de trabalhadores na modalidade
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de contrato de trabalho a termo resolutivo certo ou incerto diz respeito, atenta a necessidade
de fazer face a aumento excecional e temporário das actividades em causa. -------------------O facto de não terem sido previstas normas conducentes à indispensável simplificação do
procedimento,

causa

evidentes

constrangimentos

à

prossecução

das

atividades

das

autarquias, justamente porque a excessiva morosidade no recrutamento de trabalhadores
impede que, em tempo útil, as freguesias sejam dotadas convenientemente de pessoal.
Se são muitas as dificuldades que se observam no desenvolvimento da atividade das
freguesias, decorrentes da entrada em vigor deste vasto conjunto de normas jurídicas,
pensamos que as mesmas podem ser mitigadas com as medidas ativas de emprego que, em
complementaridade aos instrumentos de proteção social, procuram melhorar os níveis de
empregabilidade e estimular a reinserção no mercado de trabalho dos trabalhadores que se
encontram em situação de desemprego. Com efeito, os contratos emprego-inserção e
emprego-inserção + integram o conjunto destas medidas, ao permitirem aos desempregados
o exercício de atividades socialmente úteis, promovendo a melhoria das suas competências
socioprofissionais e o contacto com o mercado de trabalho, enquanto estes aguardam por
uma alternativa de emprego ou de formação profissional. ---------------------------------------Neste contexto e ao abrigo da portaria n.º 128/2009, de 30 Janeiro, alterada pelas Portarias
n.º 294/2010, de 31 de maio, n.º 164/2011, de 18 de abril, n.º 378-H/2013, de 31 de
dezembro, n.º 20-B/2014, de 30 de janeiro e regulamentada pelo Despacho n.º 1573A/2014, de 30 de janeiro, e em face ao acima exposto propõe-se: -----------------------------1. Aprovação da seguinte Candidatura: ----------------------------------------------------------- Candidatura N.º 051/CEI/16 (Medida Contrato Emprego-Inserção – Beneficiários do
Subsídio de Desemprego), para funções de serviços gerais atrás descritas – assistente
operacional (Mercado de Carnaxide), no valor 83,84 €/mês, acrescido do valor de subsídio de
refeição atribuído à função pública e transporte ao Senhor António José Évora, titular do
documento identificativo nº 12216508 0ZY1 e do número de identificação fiscal nº 197 688
241. --------------------------------------------------------------------------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

9 – Proposta de Deliberação N.º 171/2016 --------------------------------------------------A Junta de Freguesia de Carnaxide e Queijas no âmbito das ações previstas para este
mandato, por proposta da Junta de Freguesia, e em conformidade com a deliberação N.º
80/2014, aprovada em Assembleia de Freguesia no dia 25 de Junho de 2014, foi criado o
Regulamento de Medalhas da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas que permite
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condecorar as Entidades, Cidadãos ou trabalhadores desta União de Freguesias, com Honra,
Mérito ou Bons Serviços, pelo desempenho das suas funções ao serviço desta comunidade.
Neste contexto e integrado nas comemorações do terceiro aniversário da União das
Freguesias de Carnaxide e Queijas, que se realizará no dia 27 de Outubro, as Medalhas de
Honra da União de Freguesias, as Medalhas de Mérito da União de Freguesias e as Medalhas
de Bons Serviços aos trabalhadores da Autarquia, serão atribuídas, em simultâneo, em
cerimónia solene a realizar preferencialmente em comemorações alusivas à União das
Freguesias e que terá lugar no próximo dia 27 de Outubro de 2016. ---------------------------Neste contexto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------1. A aprovação do pré programa do 3º aniversário da União das Freguesias de Carnaxide e
Queijas, que se junta em anexo. -------------------------------------------------------------------2. 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 18h45m.

O Executivo
O Presidente

______________________________
(Jorge Manuel de Sousa de Vilhena)

O Secretário

______________________________
(Américo Duarte)

O Tesoureiro

______________________________
(Luís Lopes)

11

12
O Vogal

______________________________
(José Rodrigues)

A Vogal

______________________________
(Carla Pinto)

O Vogal

______________________________
(António Rocha)

12

