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União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia
ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 9 DE DEZEMBRO DE 2016

------------------------------------------ACTA NÚMERO 26 --------------------------------------Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezasseis, pelas dezassete horas e trinta
minutos, 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 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. A
Senhora Vogal Rosa Lopes Costa encontra-se ausentes por motivos profissionais. O Senhor
Presidente da Junta de Freguesia Jorge Manuel de Sousa de Vilhena justificou a ausência e
deu início à vigésima sexta 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 ------------------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia:
1 – Proposta de Deliberação N.º 197/2016 – 9ª alteração Orçamental e 7ª alteração ao PPA;
2 – Proposta de Deliberação N.º 198/2016 – Procedimento por ajuste direto com convite a
uma entidade para aquisição de serviços de varredura mecânica na União de Freguesias de
Carnaxide e Queijas – Processo N.º 04/2016;
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Ponto – Um – Informações ------------------------------------------------------------------------ Com o objetivo de promover o convívio e o bem-estar dos cidadãos em idade não ativa e
integrando-se nas atividades dinamizadas no âmbito do Projeto Sénior, realiza-se no próximo
dia 11 de Novembro (sexta-feira) mais um Baile Sénior promovido pela Junta de Freguesia.
Esta atividade pretende em particular contribuir para a promoção de uma vida ativa através
da realização de atividades ocupacionais de carater social e físico, bem como o combate ao
isolamento e solidão a que esta faixa etária está tendencialmente associada, numa festa onde
não faltará a animação musical, a cargo do “Trio Maravilha”. Para a realização desta atividade
contamos ainda com o apoio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do
Dafundo que mais uma vez apoiam esta iniciativa através da cadência de transporte gratuito
para os munícipes de Queijas, que pretendam participar, bem como da Sumol+Compal
através da doação de sumos e outros materiais. --------------------------------------------------

Ponto – Dois – Situação Financeira ------------------------------------------------------------No período compreendido entre o dia 30 de Novembro de dois mil e dezasseis e o dia 08 de
Dezembro de dois mil e dezasseis, conta ao nível das disponibilidades, com um saldo bancário
de 64.282,92 € (sessenta e quatro mil duzentos e oitenta e dois euros e noventa e dois
cêntimos); em caixa 3.651,77 € (três mil seiscentos e cinquenta e um euros e setenta e sete
cêntimos), sendo o total das disponibilidades de 67.934,69 € (sessenta e sete mil novecentos
e trinta e quatro euros e sessenta e nove cêntimos) a transitar para a semana seguinte.
Receitas entradas perfazem 23.773,68 € (vinte e três mil setecentos e setenta e três euros e
sessenta e oito cêntimos); despesas efetuadas e liquidadas num valor total de 7.073,64 €
(sete mil e setenta e três euros e sessenta e quatro cêntimos). ----------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 197/2016 --------------------------------------------------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, um pequeno acerto dos custos de
manutenção do site da Freguesia, dos custos com o pessoal, das despesas postais, do
pagamento de contribuições para a Segurança Social dos Avençados e do reforço da rúbrica
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relacionada com as despesas a efetuar com as comemorações natalícias sendo que esta
última abrange também o PPA. --------------------------------------------------------------------A 9ª 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, propõe-se: -----------------------------------------------------------------------A aprovação da 9ª Alteração Orçamental que importa no montante de 3.615,00 € (três mil
seiscentos e quinze euros) e a 7ª Alteração ao PPA que importa no montante de 2.380,00 €
(dois mil trezentos e oitenta euros), conforme mapas em anexo. -------------------------------1. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 198/2016 --------------------------------------------------I. INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------Através da Proposta de Deliberação Nº 1490/2016 (anexo 1), em reunião de executivo
realizada em 30/11/2016, o órgão executivo aprovou a abertura de um procedimento para
aquisição de serviços de varredura mecânica na União das Freguesias de Carnaxide e Queijas.
Face à referida aprovação, foi enviado convite à entidade selecionada para esta apresentar
proposta de prestação de serviços de varredura mecânica, através de e-mail, tendo sido
fixado como prazo limite para apresentação de proposta o dia 11/12/2016. -------------------II. ANÁLISE ------------------------------------------------------------------------------------------O concorrente convidado apresentou proposta em tempo e em total conformidade com as
condições pretendidas, pelo que nos termos do disposto no artigo 125.º do CCP, se procedeu
à avaliação da proposta e elaboração do projeto de decisão de adjudicação, cujo conteúdo se
dá por integralmente reproduzido e que se anexa à presente proposta de deliberação (anexo
II). ---------------------------------------------------------------------------------------------------Com base no estatuído no artigo 70.º do CCP, após análise formal e material da proposta e
respetivos documentos anexos que fazem parte integrante da mesma, concluíram os serviços
que a proposta cumpre os termos, condições e aspetos da execução do contrato regulado
pelo Caderno de Encargos e atributos submetidos à concorrência, comprovando-se a
conformidade legal do procedimento de contratação pública e sua tramitação. ----------------III. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL -----------------------------------------------------------------------Atento o facto de a decisão de contratar ter sido proferida pelo executivo, por ser este o
órgão competente para o efeito, importa agora submeter à sua aprovação o projeto de
decisão de adjudicação do procedimento pré-contratual, bem como a adjudicação da
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aquisição de serviços de varredura mecânica na União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
ao concorrente “FCC ENVIRONMENT PORTUGAL SA”, com sede na Avenida da Boavista, N.º
3523, 5º Andar, Escritório 504, 4100-139 Porto, NIF: 502 755 369, nos termos do art. 76º do
CCP. -------------------------------------------------------------------------------------------------Atento o valor a adjudicar, impõe-se a celebração de contrato escrito, pelo que se propõe
ainda a aprovação da sua minuta, que segue em anexo à presente proposta e que será
remetida ao adjudicatário, em conjunto com a comunicação de adjudicação, para sua
aceitação. -------------------------------------------------------------------------------------------IV – PROPOSTA -------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, submete-se à aprovação deste órgão executivo: ------------------------------1. A aprovação do projeto de decisão de adjudicação; -------------------------------------------2. A adjudicação da aquisição de serviços de varredura mecânica na União das Freguesias de
Carnaxide e Queijas ao concorrente “FCC ENVIRONMENT PORTUGAL SA”, com sede na
Avenida da Boavista, N.º 3523, 5º Andar, Escritório 504, 4100-139 Porto, NIF: 502 755 369,
pelo preço contratual de € 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos euros), acrescidos de IVA à
taxa de 6%, com início a 12 de Dezembro de 2016 até 31 de Dezembro de 2016; ------------3. A aprovação da minuta de contrato escrito que se anexa e que faz parte integrante da
presente proposta de deliberação, para posterior envio ao adjudicatário para aprovação, bem
como o sequente pagamento. ----------------------------------------------------------------------4. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. ------------------------------------------V- ANEXOS ------------------------------------------------------------------------------------------1. PD nº 190/2016 ----------------------------------------------------------------------------------2. Projeto de decisão de adjudicação --------------------------------------------------------------3. Minuta de contrato escrito -------------------------------------------------------------------------- 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 17h45m.

O Executivo
O Presidente

______________________________
(Jorge Manuel de Sousa de Vilhena)
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O Secretário

______________________________
(Américo Duarte)

O Tesoureiro

______________________________
(Luís Lopes)

O Vogal

______________________________
(José Rodrigues)

A Vogal

______________________________
(Carla Pinto)

O Vogal

______________________________
(António Rocha)
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