APROVADA EM REUNIÃO DE EXECUTIVO
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DE 30/08/2016

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2016

------------------------------------------ACTA NÚMERO 13 --------------------------------------Aos dois dias do mês de junho de dois mil e dezasseis, pelas dezoito 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 António Rocha, a Senhora Vogal Carla Sofia Guia
Pinto e o Senhor Vogal José Rodrigues. 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 as ausências e deu início à décima terceira 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 91/2016 – Sepultura Nº 29 do Talhão N.º 1 - Concessão
a título perpétuo; -----------------------------------------------------------------------------------2 – Proposta de Deliberação N.º 92/2016 - SIADAP - Biénio 2015/2016 - Nomeação da
Comissão de Avaliação; ----------------------------------------------------------------------------3 – Proposta de Deliberação N.º 93/2016 - SIADAP - Biénio 2015/2016 - Nomeação da
Comissão Paritária; ---------------------------------------------------------------------------------4 – Proposta de Deliberação N.º 94/2016 – Emissão de parecer – Alargamento da ZEDL
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de Carnaxide – Empresa Municipal “Parques Tejo”; ----------------------------------------------5 – Proposta de Deliberação N.º 95/2016 – Aquisição de Serviço de Apoio Social à
população na modalidade de avença – Dra. Marta Fragoso; -------------------------------------6 – Proposta de Deliberação N.º 96/2016 – Aprovação de Medida Contrato Emprego
Inserção - Recrutamento de pessoal – Desempregados de Longa Duração – Juliana Morgado;
7 – Proposta de Deliberação N.º 97/2016 – Feira mensal “Carnaxide Trend Market”; ----8 – Proposta de Deliberação N.º 98/2016 - Extreme Trial 4x4 Oeiras 2016 – apoio; ------

Ponto – Um – Informações ------------------------------------------------------------------------ Neste mandato em que tudo acontece com a concretização de inúmeros projetos, não
poderia ser exceção a revitalização das tradicionais Festas de Nossa Senhora da Conceição da
Rocha. Compromisso dado foi executado no ano passado, em que um pequeno grupo de
pessoas se uniu e trabalhou para se continuasse a fazer as Festas da Rocha. Estas Festas são
as mais antigas desta região e tiveram um tempo glorioso, de beleza, de procura, de alegria,
em que durante décadas foram as maiores Festas deste Concelho. Depois de em dois mil e
seis termos revitalizado as Festas de Carnaxide, em dois mil e catorze revitalizarmos as
Festas da Luz em Linda-a-Pastora e reforçarmos o esplendor das Festas de São Miguel de
Arcanjo de Queijas, não podíamos neste tempo, que é hoje, pelo segundo ano consecutivo,
deixar de revitalizar as Festas da Rocha tão queridas da nossa população. A União pressupõe
pelo menos duas partes, e neste caso, a Irmandade e a Junta de Freguesia uniram-se num
projeto comum, com um pequeno grupo de pessoas com experiência e dedicação, mas
apenas com uma missão, revitalizar as Festas de Nossa Senhora da Conceição da Rocha.
Agradecemos a todos os que ajudaram a revitalizar estas Festas e em particular o apoio do
Município de Oeiras. Pretendemos continuar a fazer para que esta tradição continue iluminada
e renascida com a ajuda de Nossa Senhora, que proteja os audazes, os visitantes e todos os
que venham por bem, para se divertirem, numa Festa que é sua, que é nossa, que é de
todos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia vinte e sete de maio de dois mil e dezasseis (sexta-feira) e pela primeira vez as
Festas do Concelho de Oeiras abrem em Carnaxide. Neste dia teremos o prazer de assistir à
atuação do Grande Fadista Ricardo Ribeiro pelas vinte e duas horas no Centro Cívico de
Carnaxide com entrada livre. -------------------------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas irá comemorar uma
vez mais o Dia Mundial da Criança e da Juventude, através da organização e apoio à
dinamização de diversas atividades dirigidas e pensadas especialmente para os mais novos,
com o seguinte programa: -------------------------------------------------------------------------De 13 a 27 de Maio – Espaço expositivo da Junta de Freguesia ----------------------------------
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Exposição de fotografia “The Great Travel” de Pedro Pimenta, João Rosa Cruz e Francisco
Alonso -----------------------------------------------------------------------------------------------Dia 1 de Junho – Auditório Ruy de Carvalho * Entrada Livre sujeita ao limite da lotação da
sala --------------------------------------------------------------------------------------------------16h15 – Atuação de “STOMP” da Musicentro ------------------------------------------------------16h45 – Atuação de Ciranda Jovem – Estúdio de Dança de Carnaxide --------------------------17h15 – Atuação do Coro “Os Traquinas” da Musicentro -----------------------------------------18h15 – Teatro Musical Infantil “A Fada dos Dentes” – Protagoniza Magia Companhia --------21h30 – Concerto com “Secret Lie” ----------------------------------------------------------------Dia 3 de Junho – Rua Manuel Teixeira Gomes, junto ao novo edíficio do Centro de Saúde de
Carnaxide--------------------------------------------------------------------------------------------10h00 – VI Corrida de rolamentos – 83ª Esquadra da PSP de Carnaxide e Skate House --------- O Dia do Município de Oeiras, dia sete de junho, será comemorado pela primeira vez em
Carnaxide, nesta União de Freguesias, com um vasto programa que se destaca a Inauguração
do Novo Centro de Saúde de Carnaxide pelas catorze horas. Este dia em que o Município de
Oeiras comemora o 257º aniversário do Concelho, ficará marcado pela inauguração do novo
Centro de Saúde de Carnaxide, cuja cerimónia, marcada para as catorze, contará com a
presença do Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes e do Presidente da Câmara
Municipal de Oeiras, Paulo Vistas. O Centro de Saúde de Carnaxide, há muito ambicionado
pela população, permitirá responder às necessidades de cerca de 30 mil utentes e terá as
valências de medicina familiar (duas Unidades de Saúde Familiar), com cerca de quarenta e
quatro gabinetes de consulta (onde se incluem duas salas de saúde pública, quatro salas de
tratamento, dez gabinetes de enfermagem e um gabinete de saúde oral). O projeto aprovado
pela autarquia resulta, de uma parceria com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo- ARSLVT e o investimento atinge o valor de cerca de dois milhões e duzentos e
vinte mil euros. O projeto e a obra são da responsabilidade da Câmara Municipal de Oeiras,
tendo a empreitada sido adjudicada à empresa Encobarra, engenharia, S.A.. Do programa
comemorativo, destaque também, às dezasseis, para a inauguração do Fogão de Sala da
Casa Fourdinois, uma obra emblemática do Segundo Império, no Palácio do Marquês de
Pombal, em Oeiras. Esta peça de mobiliário ficará em exposição na Sala de entrada do Palácio
Marquês de Pombal, após longo trabalho de restauro, levado a cabo pelo departamento de
Conservação e Restauro da Fundação Ricardo Espirito Santo Silva, em Lisboa. O Fogão de
sala pertenceu ao segundo proprietário desta casa, Artur Brandão, que o adquiriu num leilão
do Palácio Foz, localizado nos Restauradores, em Lisboa, e o trouxe para o Palácio de Oeiras,
depois de o ter adquirido em mil novecentos e trinta e nove, à família Pombal. Trata-se duma
peça de mobiliário francês, da afamada Maison Fourdinois (1835-1887), localizada em Paris,

3

4
com gestão de Henri Auguste Fourdinois, a partir de 1860, filho do fundador. Este fogão foi
concebido por Henri Auguste, com a colaboração do escultor Jerôme, que terá sido o autor do
risco e do desenho das esculturas em madeira, de grande qualidade e elegância, em finais do
século XIX, e adquirido pelo 1º marquês da Foz, após ter sido exibido em algumas exposições
universais de Paris. De inspiração clássica, em estilo segundo Império, este móvel de enorme
opulência e dimensão (mede e 6,15m de altura), revela um grande equilíbrio na sua
estrutura, onde se evidenciam as decorações esculpidas de grande qualidade artística e
riqueza na diversidade dos materiais utilizados: madeira, pedra e metais. Esta casa francesa
deixou um legado de excecional qualidade artística, encontrando-se muitas das suas peças de
mobiliário em museus europeus e, em Portugal, encontram-se algumas, nomeadamente na
Fundação Eugénio de Almeida, em Évora, e no Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, este
grandioso fogão de sala, que integra o património concelhio. -------------------------------------- O programa comemorativo do Dia do Município terá início às nove horas, com o tradicional
Hastear das Bandeiras, frente aos Paços do Concelho, seguido, às nove horas e trinta
minutos, por uma Missa Solene, na Igreja Matriz de Oeiras. Às dez horas e trinta minutos,
terá lugar a Sessão Solene, onde será prestada homenagem a algumas individualidades e
entidades que se têm destacado e contribuído para tornar Oeiras num Município de
excelência, no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Carnaxide. ------------------------------- A trabalhadora Maria Manuela Leitão pediu a prorrogação da licença sem vencimento por
mais um ano. Pedi parecer à Sra. Vogal Dra. Rosa Lopes, com competência nesta matéria,
que me informou que, através de requerimento, solicitou a prorrogação da licença sem
vencimento que teve início no dia um de julho até ao dia trinta de junho e pelo período de um
ano, com efeitos a partir de um de julho. Trata-se do segundo pedido de licença sem
vencimento por um ano solicitado pela trabalhadora, não existindo qualquer impedimento
temporal previsto na Lei relativamente à concessão de licenças sem vencimento, podendo
estas ser deferidas, ou não, pela entidade empregadora ao abrigo do seu poder discricionário.
Iremos aprovar este pedido. -------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deu-nos conhecimento que a Rua Gaspar Barreiros, a Rua Pedro
Homem de Mello e a Rua Luís de Sttau Monteiro, na Outurela, têm início na Estrada da
Outurela. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A brigada de podas da Câmara Municipal tinha programado, na semana de vinte e três a
vinte e oito de maio, podas e limpeza de caldeiras na Rua Cesário Verde, na Escola Sylvia
Philips em Carnaxide, limpeza de caldeiras no Largo Álvaro Pinheiro Rodrigues e envolvente. --- Ligou o trabalhador Armando Lopes a informar que teve consulta e que se sente melhor
mas que o Médico que o viu não lhe deu alta pois quer o resultado da ressonância magnética.
Ficou ainda de baixa pelo seguro até dia três de junho. Tinha solicitado as férias anuais, no
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âmbito da marcação até trinta de abril por todos os trabalhadores, já autorizadas, a partir do
dia dez de junho. -------------------------------------------------------------------------------------- A nível do Gabinete de Ação Social, em Carnaxide, tivemos nove atendimentos
agendados, quatro pessoas compareceram e cinco pessoas não compareceram. ----------------- Elaborei um despacho que, face a atrasos consecutivos de diversos trabalhadores e tendo
em conta não haver ainda relógio de aferição e nem o Presidente da Junta de Freguesia nem
os Vogais têm que estar a controlar quem chega ou não chega a horas, cabe ao trabalhador
cumprir o horário que lhe está destinado e o fato é que após repetidas vezes, todos os
trabalhadores devem assinar o livro de ponto até às nove horas e quinze minutos e a partir
dessa hora o referido livro de ponto estará com a trabalhadora dos Recursos Humanos e é a
trabalhadora que regista a entrada do trabalhador à hora que ele chegar, assim como à saída.
No final do dia, dado que essa trabalhadora tem um horário diferente a aferição será no
secretariado. -----------------------------------------------------------------------------------------

--- Pelo Sr. Secretário foi informado o seguinte: ---------------------------------------------------- Foram efetuados cento e quarenta e seis atestados, com uma receita de mil cento e
quarenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos. ---------------------------------------------------

Ponto – Dois – Situação Financeira ------------------------------------------------------------No período compreendido entre o dia 19 de Maio de dois mil e dezasseis e o dia 01 de Junho
de dois mil e dezasseis, conta ao nível das disponibilidades, com um saldo bancário de
61.316,04 € (sessenta e um mil trezentos e dezasseis euros e quatro cêntimos); em caixa
415,40 € (quatrocentos e quinze euros e quarenta cêntimos), sendo o total das
disponibilidades de 63.421,07 € (sessenta e três mil quatrocentos e vinte e um euros e sete
cêntimos) a transitar para a semana seguinte. Receitas entradas perfazem 13.617,57 € (treze
mil seiscentos e dezassete euros e cinquenta e sete cêntimos); despesas efetuadas e
liquidadas num valor total de 56.932,22 € (cinquenta e seis mil novecentos e trinta e dois
euros e vinte e dois cêntimos). ---------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 91/2016 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 293/2016, relativamente ao pedido da senhora Ana Paula
Barbosa Correia Lima Raposo e sua irmã, para concessão a título perpétuo do terreno que
constitui a Sepultura N.º 29 do Talhão N.º 1. ------------------------------------------------------
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Na referida sepultura, encontrava-se inumado o corpo da senhora Adelina da Conceição
Cristovão desde 3 de Junho de 2008, tendo sido exumado no dia 08/06/2012 e as ossadas
trasladadas para a casa dos ossários, ficando esta Sepultura vaga para uma nova Inumação.
No dia 08 de Junho de 2012 foi inumado na sepultura n.º 29 do talhão n.º 1 o senhor António
Correia Lima, pai da requerente. -------------------------------------------------------------------Neste contexto, proponho: -------------------------------------------------------------------------1. Que seja concedida a referida concessão da sepultura n.º 29 do talhão n.º 1 a título
perpétuo com 2,00mX0,75m e 1,15m de profundidade, à Senhora Ana Paula Barbosa Correia
Lima Raposo, portadora do Bilhete de Identidade n.º 8108726 e sua irmã, Maria João Barbosa
Correia Lima, portadora do cartão de cidadão n.º 09010182. -----------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 92/2016 ---------------------------------------------------Na sequência da deliberação Nº 85/2016, relativa ao início do processo de SIADAP referente
ao biénio 2015/2016, torna-se necessária a criação de uma Comissão de Avaliação, ao abrigo
do nº 5 do artº 23º da Secção V do Decreto Regulamentar Nº 18/2009, de 4 de setembro,
que deverá ser composta pelo Presidente da Junta de Freguesia, que irá presidir, o Tesoureiro
ou Secretário da Junta de Freguesia e um trabalhador com responsabilidade funcional
adequada. -------------------------------------------------------------------------------------------Neste contexto propõe-se: -------------------------------------------------------------------------1. Que a referida Comissão de Avaliação seja composta pelos seguintes elementos: ----------- Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas que irá
presidir a Comissão de Avaliação; ------------------------------------------------------------------ Secretário da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas; ----------- Técnica Superior Dra. Carla Madeira. ------------------------------------------------------------2. Que a presente Proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

3 – Proposta de Deliberação N.º 93/2016 ---------------------------------------------------Na sequência da deliberação Nº 85/2016, relativa ao início do processo de SIADAP referente
ao biénio 2015/2016, torna-se necessária a criação de uma Comissão Paritária, ao abrigo do
n.º 2, do artº 22º da Secção IV do Decreto Regulamentar Nº 18/2009, de 4 de setembro,
deverá ser criada uma Comissão Paritária, pelo período de 4 anos e que deverá ser composta
por 1 Vogal do Executivo, 1 membro da Comissão de Avaliação e dois representantes dos
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trabalhadores, que funcionará junto do dirigente máximo, com competência consultiva para
apreciação das propostas de avaliação apresentadas aos avaliados, antes da homologação. -Neste contexto propõe-se: -------------------------------------------------------------------------1. Que a referida Comissão Paritária seja composta pelos seguintes elementos: ---------------- Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas que irá
presidir a Comissão de Avaliação; ------------------------------------------------------------------ Técnica Superior Dra. Carla Madeira; ------------------------------------------------------------- Assistente Técnica Graça Paias; ------------------------------------------------------------------- Assistente Técnica Rita Rebelo. ------------------------------------------------------------------2. Que a presente Proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

4 – Proposta de Deliberação N.º 94/2016 ---------------------------------------------------No âmbito das GOP/2016 desta Junta de Freguesia e no concerne às matérias de trânsito,
circulação viária e estacionamento pretende-se emitir pareceres a pedido do Município ou da
Empresa Municipal “Parques Tejo”, ou sob proposta desta Junta de Freguesia. ----------------Neste sentido, a Empresa Municipal Parques Tejo solicitou a esta Autarquia através do ofício
com a ref.ª 0001161/PT/HM de 9 de Maio de 2016 parecer sobre o possível alargamento da
Zona de Estacionamento de Duração Limitada de Carnaxide. ------------------------------------O plano estratégico para o estacionamento municipal, aprovado pela CMO prevê o
alargamento da ZEDL para os seguintes arruamentos: ------------------------------------------- Rua Almirante Campos Rodrigues; Praceta Manoel Maria Barbosa du Bocage; Rua Almeida
Garret; Rua Antero de Quental; Perpendicular à Rua Almeida Garret (cruza com a Rua Manuel
Teixeira Gomes); Rua Aquilino Ribeiro; Rua General Tenente Zeferino Sequeira; --------------Tendo em consideração que este alargamento inclui a Rua Aquilino Ribeiro, a Parques Tejo
solicita parecer sobre a tarifação de toda a área sul deste arruamento, que, não estando
prevista no plano estratégico, permitiria fechar a malha da ZEDL, englobando os seguintes
arruamentos: ----------------------------------------------------------------------------------------- Rua Prof. Dr. Francisco Gomes Teixeira; Praceta João de Deus; Praceta Oliveira Martins; Rua
Aquilino Ribeiro (troço entre R. Elisa Sousa Pedroso e Av. Portugal); Rua Elisa Sousa Pedroso;
Av. Portugal (troço entre R. Aquilino Ribeiro e Rua Sacadura Cabral); Praceta Ramalho
Ortigão; Praceta José Régio; Praceta Soeiro Pereira Gomes; Praceta Sebastião Gama; Rua
Sacadura Cabral; Estrada da Outurela; Largo Almirante Gago Coutinho; Praceta António Boto.
Neste contexto, e após análise exaustiva por parte deste executivo no que concerne a esta
temática e proposta em concreto, entende-se que para além do parecer desta Junta de
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Freguesia torna-se essencial que a Assembleia de Freguesia se pronuncie face a esta
proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------Nesta conformidade, propõe-se: -------------------------------------------------------------------1. Parecer desfavorável para zona ZEDL aos arruamentos: Rua Prof. Dr. Francisco Gomes
Teixeira; Praceta João de Deus; Praceta Oliveira Martins; Praceta Ramalho Ortigão; Praceta
José Régio; Praceta Soeiro Pereira Gomes; Praceta Sebastião Gama; Estrada da Outurela; e
Praceta António Boto, considerando serem uma zona apenas residencial e sem comércio ou
atividade empresarial. ------------------------------------------------------------------------------No caso da Estrada da Outurela se fosse colocada uma zona ZEDL neste local iria constranger
toda a zona residencial do Centro de Carnaxide, mas em particular iria afastar o tecido
empresarial nomeadamente trabalhadores de empresas sediadas em Carnaxide, que
estacionam alternadamente com os residentes, em período noturno e período diurno, há
vários anos de uma forma informal mas funcional. Para além deste facto o Município tem um
projeto de reorganização viária para esta estrada não fazendo qualquer sentido neste
momento modificar a morfologia deste estacionamento. -----------------------------------------2. Parecer favorável para zona ZEDL aos arruamentos: Largo Almirante Gago Coutinho; Rua
Sacadura Cabral; Rua Aquilino Ribeiro (troço entre R. Elisa Sousa Pedroso e Av. Portugal);
Rua Elisa Sousa Pedroso, considerando que a Rua Elisa Pedroso é uma rua perpendicular à
Rua Aquilino Ribeiro e sem saída e Av. Portugal (troço entre R. Aquilino Ribeiro e Rua
Sacadura Cabral). -----------------------------------------------------------------------------------3. Parecer favorável para zona apenas residencial com direito a dístico para os residentes aos
arruamentos: Rua Prof. Dr. Francisco Gomes Teixeira; Praceta João de Deus; Praceta Oliveira
Martins; Praceta Ramalho Ortigão; Praceta José Régio; Praceta Soeiro Pereira Gomes; Praceta
Sebastião Gama; Praceta António Boto. -----------------------------------------------------------4. O envio à Assembleia de Freguesia para pronúncia e deliberação nos termos da alínea k)
do art. n.º 9 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. ------------------------------------------------5. Após deliberação da Assembleia de Freguesia remeter o parecer à Empresa Municipal
Parques Tejo; ---------------------------------------------------------------------------------------6. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

5 – Proposta de Deliberação N.º 95/2016 ---------------------------------------------------Na sequência da deliberação n.º 89/2016, aprovada em 19 de maio de 2016, foi executado
um convite, através de ofício com a ref.ª JV/RR/869/2016 em 24 de Maio de 2016, à
Licenciada Dra. Marta Filipa Salgado Fragoso, para apresentar proposta para a referida
aquisição de serviços para o Gabinete de Apoio Social. -------------------------------------------
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Neste sentido, e após apreciação da proposta e ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do art. 16.º e
da alínea a) do n.º 1 do art. 20.º conjugado com os arts. 115.º, 125.º e 126.º do CCP (DL n.º
18/2008 de 29 de Janeiro), propõe-se: -----------------------------------------------------------1. A adjudicação da referida aquisição de serviço, por ajuste direto, à Sra. Dra. Marta Filipa
Salgado Fragoso, licenciada em serviço social, contribuinte n.º 226 118 410, com morada na
Rua das Biscoiteiras, n.º 28 – 2º A, 2795-037 Linda-a-Velha pelo valor total de 5.700,00 €
(cinco mil e setecentos euros), com pagamento mensal no valor de 950,00 € (novecentos e
cinquenta euros) com cabimento em orçamento de 2016, pelo período de 6 (seis) meses, com
início a 6 de Junho de 2016, eventualmente renovável por iguais períodos, desde que não
seja terminado por nenhuma das partes com aviso prévio de 60 dias, mediante informação e
cabimentos iguais. ----------------------------------------------------------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

6 – Proposta de Deliberação N.º 96/2016 ---------------------------------------------------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. --
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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 serviços gerais
designadamente, operacional, que mais evidenciam a necessidade de reforço temporário, não
se compadecendo com a morosidade decorrente da aplicação de normas desajustadas da
realidade municipal, especialmente no que ao recrutamento de trabalhadores na modalidade
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 actividades 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 actividades 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 043/CEI/16 (Medida Contrato Emprego-Inserção – Beneficiários do
Subsídio de Desemprego), para funções de serviços gerais de limpeza na União das
Freguesias de Carnaxide e Queijas – assistente operacional, no valor 83,84 €/mês, acrescido
do valor de subsídio de refeição atribuído à função pública e transporte à Sr.ª. Juliana Maria
Morgado, portadora do Cartão de Cidadão 12759617 8ZY1e com o Número de Identificação
Fiscal 237 223 090. ---------------------------------------------------------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------
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--- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

7 – Proposta de Deliberação N.º 97/2016 ---------------------------------------------------Com o objetivo de dinamizar e revitalizar o comércio local, em particular no Centro Cívico de
Carnaxide, esta Junta de Freguesia vai promover o “Carnaxide Trend Market”, uma feira de
artesanato, gourmet e design. Este projeto decorrerá no segundo fim de semana de cada
mês, no interior do Centro Comercial Solátia e no exterior em frente ao Centro Comercial com
início no mês de Julho, organizado pela Junta de Freguesia da União das Freguesias de
Carnaxide e Queijas em parceria com a administração do Centro Cívico de Carnaxide, sendo
representada pelo Senhor Paulo Lima Carmelino, Centro Comercial Solátia, Lote 9, NIF: 900
607 815, sendo constituído por cerca de 50 feirantes de artesanato, uma feira de produtos e
técnicas para artes e artesanato de Carnaxide das 10h00 às 18h00. ---------------------------Face ao exposto, propõe-se: -----------------------------------------------------------------------1. A aprovação da realização da Feira mensal “Carnaxide Trend Market”, a ter lugar no
segundo fim de semana de cada mês, no interior do Centro Comercial Solátia e no exterior
em frente ao Centro Comercial, em parceria com a administração do Centro Cívico de
Carnaxide. -------------------------------------------------------------------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

8 – Proposta de Deliberação N.º 98/2016 ---------------------------------------------------Reconhecendo a importância que a cultura e o desporto assume na sociedade atual e tendo
como objetivo final o harmonioso desenvolvimento da condição intelectual, moral e física dos
nossos munícipes, as Grandes Opções do Plano para 2016 desta Junta de Freguesia prevê,
através do apoio a ações de índole cultural, social e desportiva, o incentivo a entidades que
promovam atividades neste âmbito. ---------------------------------------------------------------Neste contexto, os Bombeiros de Linda-a-Pastora encontram-se a organizar há uma prova
desportiva designada “Extreme Trial 4x4” na Quinta do Pai Mó em Queijas e que vai ter lugar
no dia 12 de Junho. ---------------------------------------------------------------------------------Neste sentido, esta Autarquia irá apoiar com a oferta de 70 t-shirts alusivas à referida prova.
Face ao exposto, propõe-se: -----------------------------------------------------------------------1. Conceder o apoio na oferta de 70 t-shirts a serem entregues à organização e participantes
na prova. --------------------------------------------------------------------------------------------2. Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta. ---------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------
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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 23h30m.

O Executivo
O Presidente

______________________________
(Jorge Manuel de Sousa de Vilhena)

O Secretário

______________________________
(Américo Duarte)

O Tesoureiro

______________________________
(Luís Lopes)

O Vogal

______________________________
(José Rodrigues)

A Vogal

______________________________
(Carla Pinto)

O Vogal

______________________________
(António Rocha)
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