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União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia
ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2016

------------------------------------------ACTA NÚMERO 27 --------------------------------------Aos treze dias do mês de dezembro 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 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 vigésima sétima 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 – Informação Escrita de Agosto a Outubro de 2016 ---------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 199/2016 – Análise e aprovação da proposta de alteração da
tabela e fundamentação económico-financeira da União das Freguesias de Carnaxide e
Queijas – Alteração ao capítulo 5 – Mercados Municipais, nos termos da alínea d), do ponto 1,
do art.º 9 da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro. ----------------------------------------------2 – Proposta de Deliberação N.º 200/2016 - Aprovação das Grandes Opções do Plano e
Orçamento/2017; ------------------------------------------------------------------------------------
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3 – Proposta de Deliberação N.º 201/2016 - Voto de Pesar e Homenagem a título póstumo –
Dra. Fátima Nogueira; ------------------------------------------------------------------------------4 – Proposta de Deliberação N.º 202/2016 - Direção Geral de Reinserção Social – Pedido de
Colaboração Execução de Medida de Trabalho a Favor da Comunidade – Leonor Liz; João
Ramos; Manuel Rodrigues; -------------------------------------------------------------------------5 – Proposta de Deliberação N.º 203/2016 – Abertura de procedimento - Ajuste Direto
(Regime Simplificado) - Prestação de serviços jurídicos tendentes à consultoria em matéria de
contratação pública - Apoio ao Procedimento Concursal com vista à constituição de reserva de
recrutamento de trabalhadores, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado para a carreira e categoria de Técnico Superior e para a carreira e
categoria de Assistente Operacional; --------------------------------------------------------------6 – Proposta de Deliberação N.º 204/2016 – Desocupação de compartimentos dos Jazigos
Paroquiais - Sepultura n.º 178 do talhão n.º 3; --------------------------------------------------7 – Proposta de Deliberação N.º 205/2016 - Pedido de Concessão de Terreno, a título
perpétuo, para construção do Jazigo Particular (n.º 170); ----------------------------------------

Ponto – Um – Informações ------------------------------------------------------------------------ A Junta de Freguesia de Carnaxide e Queijas com a nossa USCAL criada em Dezembro de
2012 estiveram presentes no programa Grande Tarde da SIC a convite da SIC com João
Baião e Andreia Rodrigues. ---------------------------------------------------------------------------- Estamos com diversas atividades de natal que é o caso do evento de Natal em Queijas, do
evento de Natal que está a acontecer em Carnaxide, da Festa de Natal que vai decorrer na
nossa Universidade Sénior, na próxima quinta-feira às quinze horas, do encerramento do
projeto com um espetáculo para todas as crianças identificadas pelo nosso Gabinete de Ação
Social, no Auditório Ruy de Carvalho na próxima quinta-feira, às dezassete horas.
Paralelamente temos contribuído e apoiado diversas iniciativas de associações locais. Irei
estar presente no almoço de Natal dos Bombeiros de Linda-a-Pastora. Na sexta-feira terá
lugar o jantar dos idosos promovido pelo Municipio de Oeiras, no Pavilhão Carlos Queiróz. ------ Relativamente aos atendimentos em horário pós-laboral informo que durante o mês de
novembro hou quatro atendimentos gerais, um atendimento de canídeos e seis atendimentos
de atestados, num total de onze atendimentos. Relativamente à feira mensal no Mercado de
Carnaxide, foram alugadas cinco bancas para o primeiro sábado de novembro. Em relação ao
atendimento jurídico foram feitos dois atendimentos relativos a habitação, três atendimentos
relativos a direito de habitação, 1 atendimento relativo a condomínio e dez atendimentos
referentes a outros assuntos num total de dezasseis atendimentos. -----------------------------
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Ponto – Dois – Situação Financeira ------------------------------------------------------------No período compreendido entre o dia 09 de Dezembro de dois mil e dezasseis e o dia 12 de
Dezembro de dois mil e dezasseis, conta ao nível das disponibilidades, com um saldo bancário
de 75.142,39 € (setenta e cinco mil cento e quarenta e dois euros e trinta e nove cêntimos);
em caixa 5.694,76 € (cinco mil seiscentos e noventa e quatro euros e setenta e seis
cêntimos), sendo o total das disponibilidades de 80.837,15 € (oitenta mil oitocentos e trinta e
sete euros e quinze cêntimos) a transitar para a semana seguinte. Receitas entradas
perfazem 15.694,13 € (quinze mil seiscentos e noventa e quatro euros e treze cêntimos);
despesas efetuadas e liquidadas num valor total de 3.582,91 € (três mil quinhentos e oitenta
e dois euros e noventa e um cêntimos). -----------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 199/2016 --------------------------------------------------Na sequência da deliberação n.º 104/2016, aprovada em reunião de Assembleia de Freguesia
de 30 de Junho de 2016, pela qual foi aprovado o regulamento e Tabela de Taxas da
Freguesia, fundamentação económico-financeira da União das Freguesias de Carnaxide e
Queijas, interessa no decorrer deste ano e de forma ao cumprimento integral das
competências materiais das Juntas de Freguesia, no respeito pelo disposto no nº 3 do artigo
16º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, doravante RJAL, aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro alterar os respetivos documentos numa forma evolutiva e sem
qualquer aumento de taxas, esta Junta de Freguesia preparou uma alteração à tabela de
taxas e respetiva fundamentação económica-financeira, respeitando o disposto na Lei do
regime geral das taxas das autarquias locais (art.º 3 da Lei N,º 53-E/2006 de 29 de
Dezembro), nos seguintes capítulos: --------------------------------------------------------------Tabela de Taxas: ------------------------------------------------------------------------------------1. Redução de 50% da taxa do ponto 5.1.2.2, “Banca, por m2, por mês” (Mercados
Municipais). -----------------------------------------------------------------------------------------2. Colocação do ponto 4.14.3 – autorização de inumação de cadáveres de indivíduos não
residentes na área da freguesia, dado que só se encontrava enunciado no ponto 4.8.3.
Fundamentação económico-financeira das taxas: ------------------------------------------------- Redução de 50% da taxa do ponto 5.1.2.2, “Banca, por m2, por mês” (Mercados
Municipais). ------------------------------------------------------------------------------------------ Colocação na página 40, a autorização de inumação de cadáveres de indivíduos não
residentes na área da freguesia - artigo 4º, n.º2 do Regulamento do Cemitério Paroquial de
Carnaxide. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Esta proposta contempla todos os serviços prestados pela União das Freguesias de Carnaxide
e Queijas, cujos anexos fazem parte da presente proposta. -------------------------------------Mais uma vez e face à conjuntura económica e social do nosso Pais, em que as famílias ainda
estão a suportar os últimos anos de crise económica e financeira, o executivo mantém a
política definida no ano anterior nesta matéria e entende não ser oportuno no presente
momento atualizar a tabela de taxas, de acordo com o “índice de preços ao consumidor (IPC),
sem habitação fixado pelo INE”. -------------------------------------------------------------------Nesta conformidade, propõe-se: -------------------------------------------------------------------1. Alteração à Tabela de Taxas e fundamentação económico-financeira, nos termos do ponto
3 do artigo 7º do Regulamento de Taxas em vigor. ----------------------------------------------2. A análise e aprovação da presente proposta da tabela de taxas e respetiva fundamentação
económico-financeira, cujos anexos fazem parte integrante da presente proposta e com
efeitos a partir do dia 01 de Janeiro de 2017, em conformidade com os artigos 238.º e 241.º
da Constituição da República Portuguesa, respeitando o disposto na Lei do Regime Geral das
Taxas das Autarquias Locais (art.º 3º da Lei 53 – E/2006 de 29 de Dezembro). ---------------3. O envio da presente proposta à Assembleia de Freguesia para aprovação, nos termos da
alínea d), do ponto 1, do art.º 9º da Lei N.º 75/2013 de 12 de Setembro; ---------------------4. Disponibilizar, quer em formato papel em local visível nos edifícios das sedes, quer na sua
página eletrónica, o regulamento que cria as taxas previstas na lei do “Regime Geral das
Taxas das Autarquias Locais (Lei 53-E/2006 de 29/12), de acordo com o seu art. 13.º. ------5. Publicar edital da presente deliberação. --------------------------------------------------------6. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 200/2016 --------------------------------------------------Tendo em conta que nos encontramos no final do ano civil e económico, procedeu esta
edilidade nos termos da alínea a) do ponto 1 do art.º 16 da Lei nº 75/2013 de 12 de
Setembro, à elaboração das Grandes Opções do Plano, com o Plano de Atividades e
Orçamento, incluindo o PPA – Plano Plurianual das Ações mais Relevantes e PPI – Plano
Plurianual de Investimentos para o ano de 2017. ------------------------------------------------As GOP e Orçamento 2017 são um documento único de gestão previsional e foi elaborado
com respeito pelos preceitos definidos na Lei nº 11-A/2013 de 28 de Janeiro, na Lei nº
75/2013 de 12 de Setembro, Lei n.º 81/2013 de 6 de Dezembro e regras orçamentais
consagrados na Lei das Finanças Locais, na Lei de Enquadramento Orçamental e no Plano
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL - Decreto-Lei Nº 54-A/99 de 22 de
Fevereiro com alterações introduzidas pela Lei nº 126/99, de 14 de Setembro e pelo Decreto-
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Lei nº 315/2000, de 2 de Dezembro), designadamente a regra da plenitude, que engloba o
princípio da unidade e o princípio da universalidade, e tendo em conta o Regime Jurídico das
Autarquias Locais. ----------------------------------------------------------------------------------Este documento, elaborado com base na colaboração e participação dos membros do
executivo e trabalhadores da Autarquia, constitui para além de uma exigência legal e de
racionalização da atividade autárquica, o instrumento ideal de controlo da própria atividade
da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------Salienta-se que na respetiva elaboração, tivemos em conta o princípio essencial de rigor e
controle da despesa, mas sempre na prossecução do desígnio desta Junta de Freguesia em
prestar um serviço público de qualidade aos cidadãos. -------------------------------------------Em face ao exposto, propõe-se: -------------------------------------------------------------------1. Aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento, PPA e PPI para 2017 nos termos da
alínea a) do ponto 1 do art.º 16 da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro; -----------------------2. O envio da presente proposta, à Assembleia de Freguesia para aprovação das Grandes
Opções do Plano e Orçamento, PPA e PPI para 2017, nos termos da alínea a), do ponto 1 do
art.º 9, da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro; ---------------------------------------------------3. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------

3 – Proposta de Deliberação N.º 201/2016 ----------------------------------------------------- Como sabem, a Sra. ex-Diretora do ACES de Oeiras, Dra. Fátima Nogueira, faleceu de
doença súbita com cinquenta e sete anos. Era uma pessoa saudável e que, infelizmente, foi
com grande consternação que recebi a notícia e, em nome da União das Freguesias, estive
presente no velório, levando uma coroa de flores em nome da União das Freguesias e
prestando homenagem. Acho que é de louvar esta Senhora porque eu não tive oportunidade
de conhecer muito mas o tempo que privei com ela, foi sempre de uma simpatia e de uma
disponibilidade e foi, durante o processo de instalação do Centro de Saúde, uma das
principais pessoas que se empenhou para que o Centro de Saúde abrisse no dia sete de junho
da forma como abriu, já todo equipado, com os médicos e os trabalhadores a funcionar,
também a parte administrativa e, portanto, foi uma pessoa que acompanhou todo este
processo da instalação do Centro de Saúde e a quem devemos reconhecer pelo trabalho que
fez e que, muito nova, deixou de estar entre nós. --------------------------------------------------- Foi prestado um minuto de silêncio em homenagem a título póstumo. ----------------------A União das Freguesias com grande consternação, apresentando as sentidas condolências e
voto de pesar à família e amigos da senhora Dra. Fátima Nogueira, diretora do Aces Oeiras,
que faleceu dia 5 de Dezembro de 2016, aos 57 anos. A Senhora Dra. Fátima Nogueira foi
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uma das responsáveis pelo sucesso na concretização do novo Centro de Saúde de Carnaxide
inaugurado em Junho, a quem prestamos a nossa sentida homenagem e agradecimento pela
sua missão. ------------------------------------------------------------------------------------------Neste sentido, propõe-se: --------------------------------------------------------------------------1. Prestar um minuto de silêncio em honra da Senhora Dra. Fátima Nogueira em homenagem
a título póstumo. ------------------------------------------------------------------------------------2. Que seja enviada à Assembleia de Freguesia e Assembleia Municipal para conhecimento e
sugestão de atribuição de topónimo. --------------------------------------------------------------3. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

4 – Proposta de Deliberação N.º 202/2016 --------------------------------------------------À semelhança de situações anteriores e no âmbito das competências das Juntas de Freguesia
e das GOP para 2016, pretende esta Junta de Freguesia continuar a apoiar a Direção Geral de
Reinserção Social, nomeadamente com a aceitação de indivíduos para execução de medidas
de trabalho a favor da comunidade. ---------------------------------------------------------------Neste contexto, foi-nos solicitado pela Direção Geral acima mencionada a colocação de três
indivíduos nesta Junta de Freguesia para prestação de trabalho comunitário e face ao exposto
a integração será da seguinte forma: --------------------------------------------------------------- Leonor França Liz – 50 horas – reside em Carnaxide - será colocada na Loja Social de
Carnaxide. -------------------------------------------------------------------------------------------- João Miguel Belita Ramos – 60 horas – reside em Carnaxide – será colocado no Mercado
Municipal de Carnaxide (Sr. Vogal Américo Duarte). ---------------------------------------------- Manuel José Rocha Rodrigues – 80 horas – reside em Carnaxide – será colocado no
Cemitério Paroquial de Carnaxide (Sr. Vogal José Rodrigues). -----------------------------------Face ao exposto, propõe-se: -----------------------------------------------------------------------1. A aceitação dos indivíduos Sra. Leonor França Liz, Sr. João Miguel Belita Ramos e Manuel
José Rocha Rodrigues, para realização de trabalho comunitário. --------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

5 – Proposta de Deliberação N.º 203/2016 -----------------------------------------------Considerando as necessidades quer permanentes quer transitórias dos serviços ao nível dos
recursos humanos, considerando a imposição legal de novas competências estatuídas no
artigo 16.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a União das Freguesias de Carnaxide e
Queijas vê-se na necessidade de proceder à abertura de procedimento concursal com vista à
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constituição de reserva de recrutamento, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, para a carreira e categoria de Técnico Superior e para a
carreira e categoria de Assistente Operacional. ---------------------------------------------------Os postos de trabalho, objeto do procedimento concursal com vista à constituição de
recrutamento, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, encontram-se previstos no Mapa de pessoal da União das Freguesias de
Carnaxide e Queijas para o ano de 2016. ---------------------------------------------------------Para lançamento do procedimento concursal acima indicado a União das Freguesias necessita
de contratar uma entidade com competência técnica e as habilitações necessárias para a
prestação de serviços jurídicos tendentes à consultoria em matéria de contratação pública,
nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------------------- Elaboração das peças do procedimento concursal; ---------------------------------------------- Acompanhamento da execução do procedimento concursal, e: --------------------------------- Verificação da legalidade de todo o procedimento. ---------------------------------------------Neste contexto propõe-se a aprovação nos seguintes termos: ----------------------------------1. Uma vez que o valor da prestação do serviço a contratar é inferior a 5.000,00 Euros, nos
termos do preceituado nos artigos 112.º, 128.º e 129.º do CCP, propõe-se a escolha de
procedimento de ajuste direto – REGIME SIMPLIFICADO - não havendo lugar à celebração de
contrato escrito. -------------------------------------------------------------------------------------2. Que seja convidada a seguinte entidade a apresentar proposta: - Dra. Sandra Viriato,
Advogada, titular da Cédula Profissional n.º16275l, emitida pelo Conselho Distrital de Lisboa
da Ordem dos Advogados, Contribuinte fiscal n.º 214.551.806, com domicílio profissional na
Estrada da Luz, n.º 90 – 2.º G, 1600-160 Lisboa. ------------------------------------------------3. A aprovação da minuta de convite a enviar à entidade convidada. ---------------------------4. A presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------

6 – Proposta de Deliberação N.º 204/2016 --------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 728/2016, relativamente a desocupação do compartimento
do jazigo paroquial n.º 4. --------------------------------------------------------------------------Esta Junta de Freguesia, através do Edital n.º 18/2016, publicado nos Jornais “O Correio da
Linha” e “Costa do Sol”, a 02 de Junho de 2016 e 01 de Junho de 2016, respetivamente,
informou os interessados que os compartimentos n.ºs 15 A, 16B, 22 D e 23 D, do Jazigo
Paroquial N.º 4, se encontravam em situação irregular por falta de pagamento das taxas
devidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Foi concedido o prazo de 90 dias para que os responsáveis regularizassem a situação para
com a União das Freguesias. -----------------------------------------------------------------------Decorrido o prazo de 90 dias, nenhuma diligência foi promovida pelos interessados. ----------No local foi colocada a placa de abandono. --------------------------------------------------------Neste contexto, propõe-se:
1. Que os corpos e ossadas depositados naqueles compartimentos sejam declarados
abandonados e consequentemente retirados dos compartimentos nºs 15 A, 16B, 22D e 23 D,
do jazigo Paroquial n.º 4, a fim de permitir a utilização destes por terceiros. ------------------2. Que as urnas sejam aprofundadas na sepultura n.º 178 do talhão n.º 3. --------------------3. Sejam preenchidos os autos de trasladação para a sepultura, devidamente assinados pelo
Sr. Vogal José Rodrigues, pelo Encarregado do Cemitério Sr. Jorge Gouveia e pela AT Sra.
Mafalda Henriques, os quais devem, também, acompanhar o ato de trasladação. -------------4. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------

7 – Proposta de Deliberação N.º 205/2016 --------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016 e conforme Proposta de
Deliberação n.º 10/2014, tomou o signatário conhecimento da Informação n.º 773/2016,
referente ao pedido efetuado pelo Sr. José António Lopes da Costa, de concessão de terreno,
a título perpétuo, para construção de Jazigo Particular n.º 170. ---------------------------------O terreno destinado à construção do Jazigo Particular em referência encontra-se situado no
Talhão n.º 2 M, onde se encontram as sepulturas n.ºs 115, 116, 117, 131, 132 e 133, com as
dimensões de 2,50mX2,80m e área de 7,00m2. --------------------------------------------------A situação das sepulturas é a seguinte: ------------------------------------------------------------ Sepultura n.º 115 – Por abandono, foi realizada a exumação das ossadas em 04/06/2010,
pelos serviços competentes da Junta de Freguesia; ----------------------------------------------- Sepultura n.º 116 – A responsável pelas ossadas prescindiu do direito sobre as mesas,
tendo a exumação sido realizada a 21/06/2010; -------------------------------------------------- Sepultura n.º 117 – Por abandono, foi realizada a exumação das ossadas em 04/06/2010,
pelos serviços competentes da Junta de Freguesia; ----------------------------------------------- Sepultura n.º 131 – A responsável pelas ossadas procedeu à trasladação das mesmas para
o compartimento n.º 47 E, do Ossário n.º 4. A exumação foi realizada a 24/05/2010; --------- Sepultura n.º 132 – Por abandono, foi realizada a exumação das ossadas em 04/06/2010,
pelos serviços competentes da Junta de Freguesia, e; -------------------------------------------- Sepultura n.º 133 – A responsável pelas ossadas procedeu à trasladação destas para
cremação em Rio de Mouro. A exumação foi realizada em 30/11/2011. -------------------------
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Assim, o terreno onde se encontram as sepulturas atrás referidas, com a área total de
7,00m2, encontra-se disponível para concessão para construção de Jazigo Particular. ---------Neste contexto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------1. Que seja deliberado conceder ao Sr. José António Lopes da Costa, portador do Cartão de
Cidadão N.º 02170978, a título perpétuo, o terreno onde se encontram as sepulturas n.ºs
115, 116, 117, 131, 132 e 133, com as dimensões de 2,50mX2,80m e área de 7,00m2 para
construção de jazigo Particular, que em conformidade com a tabela de taxas em vigor
importa em 18.270,68 € (dezoito mil duzentos e setenta euros e sessenta e oito cêntimos). -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)

A Vogal

______________________________
(Rosa Lopes Costa)
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O Vogal

______________________________
(José Rodrigues)

A Vogal

______________________________
(Carla Pinto)

O Vogal

______________________________
(António Rocha)
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