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União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2016

------------------------------------------ACTA NÚMERO 22 --------------------------------------Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma 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 Secretário Américo Marques Ferreira Duarte, estando
presentes 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. O Senhor Presidente
Jorge Manuel de Sousa de Vilhena e a Senhora Vogal Rosa Lopes Costa encontram-se
ausentes por motivos profissionais. O Senhor Secretário da Junta de Freguesia Américo
Marques Ferreira Duarte justificou as ausências e deu início à vigésima segunda 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 da ata n.º 16/2016 -----------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 172/2016 - Compartimento n.º 27 C do Ossário n.º 4 Concessão a Título Perpétuo; ----------------------------------------------------------------------2 – Proposta de Deliberação N.º 173/2016 – Compartimento n.º 18 B do Ossário n.º 3 Concessão a Título Perpétuo; ----------------------------------------------------------------------3 - Proposta de Deliberação N.º 174/2016 – Compartimento 22 D do Jazigo Paroquial N.º 4 Desocupação e apropriação por parte da Junta de Freguesia; ------------------------------------
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Ponto – Um – Informações ------------------------------------------------------------------------ Não só pretendendo continuar a fomentar o convívio e o bem-estar da população em geral
bem como a continuação da promoção da ocupação dos tempos livres dos mais velhos cuja
saída da vida ativa expõe de forma direta as questões da solidão e do isolamento, a União
das Freguesias promoveu, no passado dia vinte e sete de setembro, mais um passeio sénior
destinado a todos os utentes com cinquenta e cinco anos ou mais. No passeio participaram
quase de três de dezenas de munícipes que puderam visitar as grutas de Mira Daire num
passeio de uma hora e trinta minutos pela gruta, descoberta em mil novecentos e quarenta e
sete e com uma extensão de onze quilómetros com mais de seiscentos e oitenta degraus. A
organização de atividades lúdicas e de lazer direcionadas especificamente à terceira idade
mantém-se como uma das grandes prioridades desta Junta de Freguesia para o presente ano
previstas nas Grandes Opções do Plano para dois mil e dezasseis, dinamizadas pelo Gabinete
de Ação Social e tendo em conta a satisfação manifestada pelos participantes, iremos
continuar a assumir estas dinâmicas como uma das prioridades no que diz respeito ao
combate à solidão e ao isolamento dos mais velhos. ------------------------------------------------ Nos próximos dias vinte e nove e trinta de outubro uma campanha de recolha alimentar
promovida por esta Junta de Freguesia. Em dois mil e treze a Junta de Freguesia entendeu
conceber um projeto de recolha alimentar como forma de apoio aos bancos alimentares da
Freguesia. Nos últimos três anos e com o objetivo de reforçar os cabazes alimentares
entregues às famílias beneficiárias do banco alimentar desta União de Freguesia, a Junta de
Freguesia realiza pela segunda vez, este ano, a campanha de recolha de alimentos e produtos
de higiene. Tendo em conta o número de famílias que procura este tipo de apoio, bem como a
preocupação em dar resposta a todos os pedidos, torna-se cada vez mais necessário este tipo
de ações de modo a permitir às instituições parceiras, bem como ao próprio Gabinete de Ação
Social da Junta de Freguesia, a constituição de uma espécie de despensa que permitirá, não
só o apoio célere e eficaz em situações de emergência, como também o reforço de alguns dos
cabazes provenientes do banco alimentar, que nem sempre satisfazem as necessidades
especificas nos mais de dois mil utentes sinalizados e que se encontram a receber apoio de
cariz alimentar. A ação decorre no Jumbo do Centro Comercial Alegro de Alfragide, em
Carnaxide, entre as dez e as dezoito horas, com o apoio da Fundação Auchan e a participação
das Instituições com a valência de apoio alimentar da Freguesia e que serão beneficiárias dos
produtos recolhidos, Gabinete de Ação Social da Junta de Freguesia, Projeto Família Global,
Associação dos Amigos da Mulher Angolana, Conferência Vicentina de São Romão de
Carnaxide e, pela primeira vez, a Ludoteca da Fundação Marquês de Pombal e a Casa do
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Parque. Os munícipes que pretendam apoiar esta iniciativa poderão doar produtos
alimentares essenciais como leite, massa, arroz, açúcar cereais, azeite, bolachas, óleo,
enlatados e outros produtos secos não perecíveis, bem como, fraldas, toalhitas, gel de banho
entre outros produtos de higiene de primeira necessidade. ---------------------------------------

--- Pelo Senhor Tesoureiro foi prestada a seguinte informação: ------------------------------------ Vai sair uma legislação que remete para dois mil e dezoito o inicio obrigatório SNC Sistema de Normalização Contabilística nas Autarquias Locais e isto significa que iremos ter
mais um ano para poder identificar os procedimentos contabilísticos e outros, embora a Junta
de Freguesia tenha o regime simplificado, com a nova legislação. -------------------------------

Ponto – Dois – Situação Financeira ------------------------------------------------------------No período compreendido entre o dia 11 de Outubro de dois mil e dezasseis e o dia 19 de
Outubro de dois mil e dezasseis, conta ao nível das disponibilidades, com um saldo bancário
de 103.161,17 € (cento e três mil cento e sessenta e um euros e dezassete cêntimos); em
caixa 3.804,30 € (três mil oitocentos e quatro euros e trinta cêntimos), sendo o total das
disponibilidades de 106.965,47 € (cento e seis mil novecentos e sessenta e cinco euros e
quarenta e sete cêntimos) a transitar para a semana seguinte. Receitas entradas perfazem
129.550,64 € (cento e vinte e nove mil quinhentos e cinquenta euros e sessenta e quatro
cêntimos); despesas efetuadas e liquidadas num valor total de 48.766,87 € (quarenta e oito
mil setecentos e sessenta e seis euros e oitenta e sete cêntimos). -------------------------------

Ponto - Três - Aprovação da ata Nº 16/2016 --------------------------------------------------- A ata número dezasseis barra dois mil e dezasseis foi aprovada por unanimidade dos
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 172/2016 --------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 656/2016, relativamente ao pedido do Sr. Francisco João
Ribeiro Lima, para concessão a título perpétuo do compartimento n.º 27 C do ossário n.º 4.
No referido compartimento, encontrava-se inumado os restos mortais do Sr. José Maria
Simões e do Sr. Artur Duarte, tendo as ossadas sido trasladadas para a casa dos ossários,
conforme consta na deliberação n.º 160/2016, aprovada em reunião de executivo de
20/09/2016, tendo sido o mesmo apropriado por esta Junta de Freguesia, ficando o
compartimento vago para nova inumação ou concessão. -----------------------------------------
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Neste contexto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------1. Que seja concedida a referida concessão do compartimento n.º 27 C do ossário n.º 4, ao
Senhor Francisco João Ribeiro Lima, portador do Cartão de Cidadão N.º 04879515. ----------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 173/2016 --------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 666/2016, relativamente ao pedido do Sr. José António
Baptista Vaz, para concessão a título perpétuo do compartimento n.º 18 B do ossário n.º 3.
No referido compartimento, encontrava-se inumado os restos mortais de Maria Almeida
Martins, tendo as mesmas sido trasladadas para o Cemiterio de Castelejo, Fundão, a pedido
do Sr. José António Martins Fernandes, responsável pelas ossadas, ficando o referido
compartimento vago para nova inumação ou concessão. ----------------------------------------Neste contexto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------1. Que seja concedida a referida concessão do compartimento n.º 18 B do ossário n.º 3, ao
Senhor José António Baptista Vaz, portador do Cartão de Cidadão N.º 00366106. ------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

3 – Proposta de Deliberação N.º 174/2016 --------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 662/2016, relativamente ao referido compartimento, onde
se encontrava inumado os restos mortais da Sra. Adelina Jesus Ferreira da Silva, desde 01 de
Julho de 1962. --------------------------------------------------------------------------------------Na sequência do nosso ofício com a referência JV/MH/2003/2016, datado de 06 de Outubro
de 2015 (ofício devolvido), o Sr. João Carlos Almeida da Silva, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Neste contexto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------1. Que o compartimento n.º 22 D do Jazigo Paroquial 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. -------------------------------------

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 22h20m.

O Executivo
O Secretário

______________________________
(Américo Duarte)

O Tesoureiro

______________________________
(Luís Lopes)

O Vogal

______________________________
(José Rodrigues)

A Vogal

______________________________
(Carla Pinto)
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O Vogal

______________________________
(António Rocha)
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