1
APROVADA EM REUNIÃO DE EXECUTIVO
DE 20/07/2017

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia
ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2017

------------------------------------------ACTA NÚMERO 8 --------------------------------------Aos dez dias do mês de março de dois mil e dezassete, 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 e o Senhor Vogal António Rocha. A
Senhora Vogal Rosa Lopes Costa e a Senhora Vogal Carla Sofia Guia Pinto encontram-se
ausentes por motivos profissionais. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia Jorge Manuel
de Sousa de Vilhena justificou as ausências e deu início à oitava 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 57/2017 – Compartimento n.º 30 A do Ossário n.º 6 Concessão a Título Perpétuo; ----------------------------------------------------------------------2 – Proposta de Deliberação N.º 58/2017 – Procedimento por ajuste direto com convite a uma
entidade para aquisição de serviços de varredura mecânica na União de Freguesias de
Carnaxide e Queijas - Delegação de Competências – Acordo de Execução – Processo N.º
03/2017; ---------------------------------------------------------------------------------------------
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3- Proposta de Deliberação N.º 59/2017 – Atribuição de Medalha de Bons Serviços – Câmara
Municipal de Oeiras; --------------------------------------------------------------------------------4 – Proposta de Deliberação N.º 60/2017 – Apoio ao Agrupamento de Escolas de CarnaxidePortela; -----------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto – Um – Informações ------------------------------------------------------------------------ Amanhã é dia de Trend Market aqui no Centro Civico, com a habitual feira no segundo
sábado de cada mês. ---------------------------------------------------------------------------------- Os Bombeiros de Linda-a-Pastora, através do seu Adjunto Miranda, vêm solicitar apoio da
Junta de Freguesia para fazer um cross no dia dezassete de setembro e querem fazê-lo no
Santuário da Rocha. Disse que não havia qualquer inconveniente e que a Junta de Freguesia
irá apoiar e acho que o sitio escolhido é adequado para receber a prova e os atletas que irão
correr. Se concordarem vamos elaborar uma proposta de deliberação. --------------------------

Ponto – Dois – Situação Financeira ------------------------------------------------------------No período compreendido entre o dia 07 de Março de dois mil e dezassete e o dia 09 de
Março de dois mil e dezassete, conta ao nível das disponibilidades, com um saldo bancário de
76.457,23 € (setenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e sete euros e vinte e três
cêntimos); em caixa 5.035,85 € (cinco mil e trinta e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos),
sendo o total das disponibilidades de 81.493,08 € (oitenta e um mil quatrocentos e noventa e
três euros e oito cêntimos) a transitar para a semana seguinte. Receitas entradas perfazem
20.156,06 € (vinte mil cento e cinquenta e seis euros e seis cêntimos); despesas efetuadas e
liquidadas num valor total de 14.454,03 € (catorze mil quatrocentos e cinquenta e quatro
euros e três cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 57/2017 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2017, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 186 /2017, relativamente ao pedido da Senhora Maria do
Rosário Lopes Farinha Barrosa, para concessão a título perpétuo do compartimento n.º 30 A
do ossário n.º 6. ------------------------------------------------------------------------------------No referido compartimento, encontrava-se inumado os restos mortais de Lay Sung Fuc, as
tendo as ossadas sido trasladadas para Austrália, conforme consta na deliberação n.º
39/2015, aprovada em reunião de executivo de 05/03/2015, ficando o compartimento vago
para nova inumação ou concessão. ----------------------------------------------------------------Neste contexto, propõe-se: -------------------------------------------------------------------------
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1. Que seja concedida a referida concessão do compartimento n.º 30 A do ossário n.º 6, a
Senhora Maria do Rosário Lopes Farinha Barrosa, portadora do Cartão de Cidadão N.º
00679627. -------------------------------------------------------------------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 58/2017 ---------------------------------------------------I. INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------Através da Proposta de Deliberação Nº 56/2017 (anexo 1), em reunião de executivo realizada
em 07/03/2017, 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 10/03/2017. -------------------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
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
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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 € 22.320,00 € (vinte e dois mil trezentos e vinte euros), acrescidos
de IVA à taxa de 6%, com início a 13 de Março até 12 de Junho de 2017; ---------------------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 56/2017 -----------------------------------------------------------------------------------

2.

Projeto de decisão de adjudicação --------------------------------------------------------------

3.

Minuta de contrato escrito ----------------------------------------------------------------------

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

3 – Proposta de Deliberação N.º 59/2017 ---------------------------------------------------A Câmara Municipal de Oeiras agracia anualmente com a medalha municipal de bons
serviços, as unidades orgânicas ou os trabalhadores que se tenham distinguido exemplar e
notoriamente no cumprimento das suas atribuições. ---------------------------------------------Neste sentido, o Município de Oeiras, solicitou através de email datado de 7 de Março de
2017, para que esta Autarquia remeta à Divisão de Recursos Humanos, a indicação de dois
trabalhadores desta Junta de Freguesia para agraciar em cerimónia a realizar no próximo dia
4 de maio de 2017 com a referida medalha municipal de bons serviços. -----------------------Neste contexto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------1. Que seja atribuída a medalha municipal de bons serviços (Grau Ouro) às seguintes
trabalhadoras: Dra. Ana Carla Fernandes Sanches dos Anjos Madeira, com a categoria de
Técnica superior e à Sra. Rita Susana Ramalho de Sá Rebelo, com a categoria de Assistente
Técnico, conforme registos biográficos em anexo. ------------------------------------------------2. O envio à Câmara Municipal a presente deliberação e respetivas notas biográficas. --------3. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------
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4 – Proposta de Deliberação N.º 60/2017 ---------------------------------------------------Reconhecendo a importância que a educação, assume na sociedade atual e tendo como
objetivo final o harmonioso desenvolvimento da condição intelectual, moral e física dos
nossos munícipes, através do apoio a ações de índole cultural, social e desportiva, o incentivo
a entidades que promovam atividades neste âmbito, pretende a União de Freguesias de
Carnaxide e Queijas conceder uma atribuição financeira ao Agrupamento de Escolas de
Carnaxide-Portela, para apoio à deslocação e entrada de 20 alunos da turma do 3º ano,
turma A, da Escola Amélia Vieira Luís ao Jardim Zoológico de Lisboa no mês de Abril do
corrente ano, em data confirmar pela referida Escola. -------------------------------------------Nesta conformidade, propõe-se: -------------------------------------------------------------------1. A atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 240,00 € (duzentos e quarenta
euros) ao Agrupamento de Escolas de Carnaxide-Portela para aquisição de 20 bilhetes de
entrada no Jardim Zoológico. ----------------------------------------------------------------------2. Aluguer de um autocarro para efetuar o transporte dos alunos. ------------------------------3. Mais se propõe 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 Secretário deu por encerrada a reunião às 18h00m.

O Executivo
O Presidente

______________________________
(Jorge Manuel de Sousa de Vilhena)

O Secretário

______________________________
(Américo Duarte)
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O Tesoureiro

______________________________
(Luís Lopes)

O Vogal

______________________________
(José Rodrigues)

O Vogal

______________________________
(António Rocha)
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