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APROVADA EM REUNIÃO DE EXECUTIVO
DE 06/11/2014

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia
ACTA DA REUNIÃO
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2014

------------------------------------------ACTA NÚMERO 10 --------------------------------------Aos oito dias do mês de maio de dois mil e catorze, pelas dezoito horas, na sede da Junta de
Freguesia, 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, a Senhora Vogal Rosa Lopes Costa, o Senhor Vogal José Pereira Rodrigues,
o Senhor Vogal António Rocha e a Senhora Vogal Carla Sofia Guia Pinto. O Senhor Presidente
da Junta de Freguesia Jorge Manuel de Sousa de Vilhena deu início à décima 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 60/2014 – Concessão a título perpétuo do Compartimento
N.º 36 C do Ossário N.º 6; -------------------------------------------------------------------------2 – Proposta de Deliberação N.º 61/2014 - Concessão a título perpétuo da Sepultura N.º 440
do Talhão N.º 4; ------------------------------------------------------------------------------------3 – Proposta de Deliberação N.º 62/2014 - Direção Geral de Reinserção Social – Pedido de
Colaboração - Execução de Medida de Trabalho a Favor da Comunidade; ----------------------4 – Proposta de Deliberação N.º 63/2014 - Procedimento por ajuste direto com consulta a
uma entidade para aquisição de serviços na área de assistência técnica e manutenção de
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software aplicacional – abertura de procedimento; -----------------------------------------------5 – Proposta de Deliberação N.º 64/2014 – Atribuição de subsídio à Associação de
Solidariedade Social de Oeiras “SolFraterno”; ----------------------------------------------------6 – Proposta de Deliberação N.º 65/2014 – Concessão a título perpétuo do Compartimento
N.º 27 B do Ossário N.º 5; -------------------------------------------------------------------------7 – Proposta de Deliberação N.º 66/2014 – Concessão a título perpétuo do Compartimento
N.º 28 B do Ossário N.º 5; --------------------------------------------------------------------------

Ponto – Um – Informações ------------------------------------------------------------------------ Pelo Senhor Presidente foram prestadas as seguintes informações: ---------------------------- Estive presente na tradicional procissão de São Romão, que se realizou no dia vinte e sete
de abril e na festa de Nossa Senhora do Amparo, onde esteve presente o Senhor Bispo D.
Joaquim Mendes, na celebração da eucaristia, pelas quinze horas. Tratou-se de uma
cerimónia muito bonita e que, através de um projeto conjunto da Paróquia e da Junta de
Freguesia, através da aula agricultura da Universidade Sénior, foram oferecidas alfaces a
todos os presentes, embrionárias, de forma a que cada um pudessem trazer já as alfaces
crescidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Exposição da Comissão Social de Freguesia, esta exposição pretende dar a conhecer a
toda a população e às entidades que compõe a mesma e que dinamizam a intervenção social,
lúdica, desportiva e cultural na Freguesia. Este ciclo de exposições começou no anterior
mandato, na Freguesia de Carnaxide, em que surgiu a ideia, num plenário, e onde eu
verifiquei que havia associações que não se conheciam umas às outras ou não percebiam o
trabalho de intervenção social que tinham. Vamos agora fazer o primeiro ciclo da CSF da
União de Freguesias. É uma forma, ainda mais pela agregação de Carnaxide e Queijas, de
Carnaxide dar a conhecer a Queijas o que se faz e de Queijas dar a conhecer o que se faz a
Carnaxide. Esta primeira exposição realizou-se entre o dia dois e vinte e três de maio, no
espaço expositivo da Junta de Freguesia e a primeira Associação foi o Projeto Família Global.
Seguir-se-á o Projeto Entrecool e Cinco G, da Outurela, que já está patente ao público. --------- Estive presente, hoje, com o Senhor Secretário, no Complexo Desportivo Carlos Queiróz,
durante a manhã, onde estiveram presentes cerca de trezentas e cinquenta crianças, alunos,
com idades compreendidas entre os três e os quinze anos. Este projeto fomenta o diálogo
intercultural promovendo o contato entre a comunidade escolar da Freguesia e atletas de alta
competição. Estiveram presentes vários atletas do Benfica, destacando o António Areias de
andebol do Benfica, que é residente em Carnaxide, um atleta de futsal que é residente em
Outurela e, ainda, outros atletas de vólei, atletismo e râguebi. A Junta de Freguesia, mais
uma vez, apoiou esta iniciativa. ---------------------------------------------------------------------
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--- Está a decorrer o trigésimo nono aniversário da Associação de Moradores Dezoito de Maio,
com várias iniciativas, destacando-se a sétima caminhada dinamizada pela Associação, em
que parte da receita reverte, como habitual, para a Casa do Parque, sedeada em Outurela e
que acolhe crianças em risco e o trigésimo primeiro Grande Prémio de Atletismo de Estrada,
que se realiza no domingo. Também irá contar com a atuação do Grupo Musical LUPECA e
vários torneios, para além do teatro. ----------------------------------------------------------------- Como sabem, a Junta de Freguesia associou-se à Associação Portuguesa de Solidariedade
e Desenvolvimento, sedeada nos Barronhos, e que tem um balcão de atendimento para apoio
à vítima e ao agressor. É diferente por isso, normalmente os balcões atendem só vitimas, ali
atendem as vítimas e os agressores de violência doméstica e, através dos Gabinetes de Ação
Social de Carnaxide e Queijas, que estão envolvidos através do elo e do Grupo de
Intervenção Social, há a troca de informação neste sentido, mas verificou-se que havia
necessidade de ir junto da comunidade. Os primeiros ciclos serão em Carnaxide e, se houver
sucesso, continuarão para Queijas. O próximo ciclo do PIGO, caso queiram estar presentes,
dado que temos sempre estado presentes, é no dia dezasseis de maio neste salão nobre. ------ Há uma munícipe que propôs a realização de um mercado de trocas ao ar livre em frente
ao mercado de Carnaxide. Teremos que avaliar se valerá a pena e, aí, teremos que elaborar
outro regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------ Como sabem, nós não temos diretamente as escolas, mas vamos sempre colaborando, na
medida do possível, com elas. A Senhora Adjunta da Diretora do Agrupamento de Escolas da
Outurela vem agradecer à Junta de Freguesia a intervenção que foi realizada na calçada e a
prontidão da mesma, porque havia naquela escola, quando fomos plantar as árvores, muitas
pedras soltas, eu reparei nisso e ofereci os préstimos da Junta para verificarmos essa
situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Hoje visitei a Escola Cesário Verde, com o Senhor Vogal António Rocha, onde nos foram
apresentadas algumas anomalias, apesar de ser uma escola nova, nomeadamente, em
termos térmicos, no ginásio e na parte do ensino básico. Um toldo que existia na entrada
que, quando foi o vendaval de janeiro, tombou e a Câmara não voltou a colocar, a fechadura
da porta tem um trinco elétrico que está por arranjar há vários meses, o chão do ginásio que
já apresenta um desgaste intenso e a Junta de Freguesia ofereceu-se para solicitar um
orçamento para o afagamento do chão e verificar junto da Câmara se dará anuência para
esses trabalhos, solicitar a presença do Senhor Vereador Carlos Morgado e a Vereadora
Madalena Castro, para verificarem as duas outras situações. Paralelamente, a Senhora
Presidente da Associação de Pais solicitou-nos a possibilidade de arranjar um toldo de
dimensões maiores e com um caráter mais permanente para que, quando há eventos no
polidesportivo, se possa fazer uma cobertura com ensombramento. Fomos ao exterior e
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verificámos que há um gradeamento que precisa de ser pintado, um grafiti que precisa de ser
eliminado numa caixa metálica e dois grafitis no muro, cujo email já enviei com fotografias
para o Senhos Vogal José Rodrigues. Houve mais uma proposta que era a criação de uma
zona de largada de passageiros, nomeadamente, das crianças ao início do dia e ao fim, num
passeio contiguo à escola, fronteiriço, e que eu irei analisar essa possibilidade, será uma obra
ainda um pouco elevada. ------------------------------------------------------------------------------ Na sequência de reuniões e troca de comunicações com o Grupo de Folclore Terras da
Nóbrega, a Junta de Freguesia apoiou a iniciativa a decorrer no próximo dia dez de maio, no
Auditório do Centro Social e Paroquial de Queijas. Irão receber os grupos que farão parte do
primeiro Festival Nacional de Folclore em Queijas, que será integrado no programa da feira
social e do brinquedo de Queijas em que iremos fazer uma receção aos convidados às
dezasseis horas, na delegação da Junta de Freguesia, em Queijas. De seguida, haverá uma
exibição de três ranchos, um do Ribatejo, outro de Guimarães e outro do Alto Minho interior e
que irão atuar no palco, fazendo parte do programa da feira social, do programa de animação
da feira social. ----------------------------------------------------------------------------------------- A nível da manutenção do espaço público, tanto em Carnaxide como em Queijas, nos
últimos dias, efetuámos obras de manutenção de calçada, estamos a proceder a algumas
repinturas no Centro Civico, nomeadamente corrimãos e pilares e também no interior da
Junta. Em Queijas, diversas desmatações e limpezas urbanas, nomeadamente, na Rua
Almada Negreiros, Rua Cesário Verde e outras confinantes, junto à pastorinha. Em Carnaxide,
também, desmatações, no Casal do Lameiro, na Rua Carlos Belo de Morais e no acesso da
Estrada do Desvio à Quinta da Gandarela. Embora o grosso das intervenções, como é hábito,
tem a ver com a manutenção do espaço público com a reparação de calçadas. ------------------- Vai-se realizar a feira social, nos dias vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro, também
designada por feira do brinquedo. -------------------------------------------------------------------- Realizou-se no dia um a feira no mercado de Carnaxide. Vai-se realizar, no fim do mês, a
feira de artesanato no mercado de Queijas. Também vamos realizar o fim-de-semana jovem,
nos dias trinta e trinta e um maio e o dia da criança, dia um de junho. Realizou-se, por
cedência da Junta de Freguesia, na nave do mercado de Queijas, no dia três de maio, a
exposição do Partido Comunista, comemorativa do dia Vinte e Cinco de Abril e Primeiro de
Maio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Também procedemos à recuperação dos bancos de jardim junto às varandas de Queijas e
no núcleo antigo de Carnaxide, nomeadamente, no Largo da Pátria Nova. ----------------------

--- Pelo Senhor Secretário foi dito o seguinte: -----------------------------------------------------
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--- Queria saber se o Senhor Presidente tem alguma informação sobre os abrigos de
passageiros que estão pedidos, para as zonas que faltam, nomeadamente, na Rua Quinta do
Paizinho, em frente ao Hotel, foi feito uma reentrância que penso que seja para transportes
públicos e aí seria um ótimo sitio para a colocação de um abrigo e a deslocação da paragem
está ligeiramente atrás. ------------------------------------------------------------------------------- Gostaria de saber, mais uma vez, como é que está a situação do Combus. Se há mais
alguma informação ou se se mantém tudo na mesma e volto frisar a situação da loja da
Vimeca que, segundo informação da própria Vimeca, era para abrir durante o mês de abril, já
estamos em maio e a loja mantém-se fechada. ---------------------------------------------------

--- Pelo Senhor Presidente foi dito o seguinte: ------------------------------------------------------- Como tem conhecimento, enviei um email à Câmara e que a Senhora Vereadora deu
despacho para que, com brevidade, a Divisão de Trânsito e Transportes proceda à colocação
dos abrigos solicitados. -------------------------------------------------------------------------------- No que diz respeito ao Combus, o Senhor Presidente da Câmara afirmou, em Assembleia
Municipal, que está a fazer diligências com a empresa Vimeca, no sentido de criar uma
alternativa que passará por um passe social, com acesso a todas as carreiras de todo o
Concelho e também por escalões. Em relação à loja da Vimeca, a última informação que eu
tenho foi a que lhe transmiti e peço ao Senhor Secretário que escreva à Vimeca para tentar
saber mais informações. ------------------------------------------------------------------------------- Quero agradecer ao Senhor Secretário a reparação do sistema áudio, nomeadamente,
uma coluna da aparelhagem de Queijas que em muito contribui para que o nosso património
esteja sempre operacional. ---------------------------------------------------------------------------- Ao terminar o ponto de Antes da Ordem do Dia, o Senhor Presidente propôs ao Executivo
que, face à inexistência de heráldica da Junta de Freguesia de Carnaxide e Queijas, seja
aprovada a maquete do logo “marca” a usar na comunicação de eventos, festas, palco, etc.,
mantendo-se o uso dos dois brasões, Carnaxide e Queijas, e outros documentos internos,
oficiais, protocolares e demais atos que representam a Junta. O logo marca não teve qualquer
custo, tendo sido elaborado por uma jovem designer do Programa Tempo Jovem colocada
nesta Junta. O Executivo concordou e aprovou por unanimidade dos presentes o uso do logo
“marca” que se copia infra. -------------------------------------------------------------------------
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Ponto – Dois – Situação Financeira --------------------------------------------------------------- No período compreendido entre o dia vinte e um e vinte e quatro de abril de dois mil e
catorze, conta ao nível das disponibilidades, com um saldo bancário de 52.831,63 €
(cinquenta e dois mil oitocentos e trinta e um euros e sessenta e três cêntimos); em caixa
1.638,25 € (mil seiscentos e trinte e oito euros e vinte e cinco cêntimos), sendo o total das
disponibilidades de 54.469,88 € (cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e nove
euros e oitenta e oito cêntimos) a transitar para a semana seguinte. Receitas entradas
perfazem 59.294,55 € (cinquenta e nove mil duzentos e noventa e quatro euros e cinquenta e
cinco cêntimos); despesas efetuadas e liquidadas num valor total de 4.984,49 € (quatro mil
novecentos e oitenta e quatro euros e quarenta e nove cêntimos). ------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 60/2014 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 91/2014, relativamente ao pedido do Sr. Mário Rui Matias
da Cruz, para concessão a título perpétuo do Compartimento N.º 36 C do Ossário N.º 6. -----No referido compartimento,

encontrava-se inumado o corpo da

Senhora Ermelinda

Encarnação Silva Marques desde o dia 14 de Maio de 1979. -------------------------------------Neste sentido e após diversas diligências efetuadas para a regularização dos pagamentos em
atraso (desde 2004) e que até à presente data esta Junta de Freguesia não obteve qualquer
diligência por parte dos familiares, foi afixado nos locais de estilo o Edital N.º 01/2014,
fazendo público “que no dia 03 de Janeiro de 2014 foi declarada a prescrição do direito de
aluguer do compartimento n.º 36 C do ossário n.º 6 , com a consequente apropriação pela
Junta de Freguesia, ao abrigo do art.º 25º e 48º, capítulo 5º do Regulamento do Cemitério
Paroquial de Carnaxide”. ---------------------------------------------------------------------------Nesta conformidade, o corpo da Senhora Ermelinda Encarnação Silva Marques que se
encontrava no referido compartimento foi trasladado para a sepultura pertencente a esta
Junta de Freguesia n.º 1 do Talhão n.º 10 no dia 3 de Janeiro de 2014, ficando o mesmo vago
para uma nova inumação. --------------------------------------------------------------------------Neste contexto, no dia 24 de Abril foi inumado o Senhor António Conceição Matias no
compartimento supramencionado, bisavô do requerente acima referido. -----------------------Neste contexto, proponho: -----------------------------------------------------------------------
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1 – Que seja concedida a referida concessão do compartimento n.º 36 C do ossário n.º 6 a
título perpétuo, ao Senhor Mário Rui Matias da Cruz, portador do Cartão de Cidadão n.º
14191911. -------------------------------------------------------------------------------------------2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 61/2014 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 100/2014, relativamente ao pedido da Sra. Alice da
Conceição Fernandes e seus filhos, para concessão a título perpétuo do terreno que constitui
a Sepultura N.º 440 do Talhão N.º 4. -------------------------------------------------------------Na referida sepultura, encontrava-se inumado o corpo do Senhor José Manuel Nogueira da
Silva desde o dia 19 de Junho de 2007, tendo sido exumado a 20 de Junho de 2013 tendo os
restos mortais sido depositados, de acordo com o pedido da família, na sepultura perpétua
n.º 453 do talhão n.º 5, ficando a sepultura n.º 440 do talhão n.º 4 vaga para uma nova
inumação. -------------------------------------------------------------------------------------------No dia 22 de Junho de 2013 foi inumado o Senhor Manuel António Martins Fernandes na
sepultura supramencionada, marido da requerente acima referida. -----------------------------Neste contexto, proponho: ----------------------------------------------------------------------1 – Que seja concedida a referida concessão da sepultura n.º 440 do talhão n.º 4 a título
perpétuo com 2,00mX0,75m e 1,15m de profundidade, à Alice da Conceição Fernandes,
portadora do Cartão de Cidadão N.º 00845156 e seus filhos, Carlos Manuel Pinto Fernandes,
portador do Cartão de Cidadão N.º 07600939 e Marcelo dos Santos Fernandes, portador do
Cartão de Cidadão N.º 09822058. -----------------------------------------------------------------2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

3 – Proposta de Deliberação N.º 62/2014 ---------------------------------------------------À semelhança de situações anteriores e no âmbito das competências das Juntas de Freguesia
e das GOP para 2014, 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 um
indivíduo nesta Junta de Freguesia, para prestação de 40 horas. -------------------------------Face ao exposto, proponho: -------------------------------------------------------------------------
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1 – A aceitação de João Pedro Dias Martins, para a execução de medida de trabalho a favor
da comunidade, num total de 40 horas para a equipa de obras na delegação em Queijas. ----2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

4 – Proposta de Deliberação N.º 63/2014 ------------------------------------------------------ Como sabem e à semelhança da assistência de contabilidade, nós tínhamos em Queijas
uma empresa nesta área e em Carnaxide a mesma empresa com dois contratos diferentes. O
que nós vamos fazer é abrir um novo procedimento com consulta e tentar reduzir custos face
à possibilidade de realização de um só contrato. -------------------------------------------------A reorganização administrativa do território das Freguesias, aprovada pela Assembleia da
República (Lei nº 56/2012, de 8 de Novembro e Lei nº 11-A/2013, de 28 de Janeiro), alterou
significativamente o mapa de Freguesias de Portugal Continental. ------------------------------As Freguesias de Carnaxide e Queijas passaram a ter a designação de "União das Freguesias
de Carnaxide e de Queijas" com um território único e um novo e comum número único de
identificação fiscal e de pessoa coletiva. ----------------------------------------------------------Neste sentido, e uma vez que cada autarquia tinha uma empresa de assistência técnica e
manutenção de software aplicacional, faz todo o sentido que o respetivo serviço seja prestado
por uma única empresa, tendo como objetivo a redução de custos de funcionamento.
1. Do enquadramento legal:
A análise do caso em apreço será feita atendendo ao disposto no Código dos Contratos
Públicos (doravante “CCP”), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro
2. Da escolha do procedimento para aquisição de serviços:
Nos termos do art.º 18º do CCP, a escolha do procedimento a adotar é condicionado pelo
valor do contrato a celebrar.
Nos termos do art.º 112º do CCP, o ajuste direto é o procedimento em que a entidade
adjudicante convida diretamente uma ou várias entidades à sua escolha a apresentar
proposta, podendo com elas negociar aspetos de execução do contrato a celebrar.
Assim, resulta do disposto no art.º 112 do CCP que a regra geral é o convite a uma única
entidade, podendo a entidade adjudicante, caso assim o entenda, convidar mais entidades.
A escolha das entidades convidadas a apresentar proposta no procedimento de ajuste direto
cabe ao órgão competente para a decisão a contratar, que no caso em apreço, é a Junta de
Freguesia, no âmbito das competências próprias na alínea b) do ponto 1 do art.º 16 e alínea
b) do art.º 19 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.
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Como reforço deste entendimento, importa atender ao preceituado no art.º 114, n.º 1 do
CCP, nos termos do qual a entidade adjudicante pode, sempre que o considere conveniente,
convidar a apresentar proposta a mais de uma entidade.
A adoção do procedimento de ajuste direto com vista à aquisição na área de assistência
técnica e manutenção de software aplicacional, só permite a celebração de contratos de valor
inferior a 75.000,00 (setenta e cinco mil euros), nos termos do art.º 20 do n.º 1 a) do CCP.
Ora, estima-se como preço base dos respetivos serviços para a Junta de Freguesia da União
das Freguesias de Carnaxide e Queijas, caso a prestação de serviços seja adjudicada por 12
meses, o valor de 4.280,40 € /ano (quatro mil duzentos e oitenta euros e quarenta
cêntimos), pelo que afigura-se-nos possível recorrermos ao procedimento de ajuste direto a
uma única entidade no presente caso.
3. Entidade a convidar para apresentar proposta:
A entidade a convidar é a seguinte:
Fresoft – Soluções Informáticas, Lda.
Morada: Rua Miguel Torga, N.º 2 C – Escritório 4.4 - Alfragide
2610-086 Amadora
Tel: 214 720 219 / Fax: 214 715 715
NIF:503 526 568
E-mail: fresoft@fresoft.pt
4. Condições da prestação do serviço:
No caso em apreço está em causa um contrato de prestação de serviços na área de
assistência técnica e manutenção de software aplicacional, em concreto:
a) Objeto a contratar: serviços na área de assistência técnica e manutenção de software
aplicacional para a União de Freguesias de Carnaxide e Queijas, que se traduz na
instalação e atualização de software, assistência técnica e manutenção integral e
deslocações de rotina, conforme o seguinte quadro:
Contrato Manutenção
Descrição

Sede

Delegação

(Carnaxide)

(Queijas)

Contabilidade Autárquica POCAL

I-2

-

Faturação - Emissão de Guias

I-2

I-2

Gestão de Pessoal - Vencimentos

I-2

-

Gestão Património - Inventário

I-1

-

Licenciamento de Canídeos

I-2

I-1
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Gestão de Cemitérios

I-1

-

Atendimento da População - atestados

I-2

I-2

Gestão de Mercados e Feiras

I-1

-

Gestão de Tesouraria

I-1

-

b) Entrega do objeto a contratar: no caso em apreço consistirá na prestação do serviço
acordado a partir da data de início do contrato; ----------------------------------------------c) Prazo definido: pretende-se que o contrato produza efeitos à data de 01 de Junho de
2014; --------------------------------------------------------------------------------------------d) Valor fixo estimado: 4.280,40 € (quatro mil duzentos e oitenta euros e quarenta
cêntimos)/ano. ---------------------------------------------------------------------------------e) Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------Do exposto, somos a concluir e a final propor o que se segue: ---------------------------i.

A contratação da prestação de serviços de assistência técnica e manutenção de
software aplicacional, nos termos apresentados no n.º 4 da presente proposta; --------

ii.

Solicita-se ainda autorização para a contratação de serviços através do “Procedimento
por ajuste direto com consulta a uma entidade”, em cumprimento do preceituado no
art.º 35, n.º 2, alínea c) da LRVC e nos termos do art.º 20, n.º 1, alínea a) e do art.º
114 do CCP; ----------------------------------------------------------------------------------

iii.

Finalmente submete-se a aprovação do convite a enviar à Empresa “FRESOFT”, que se
junta e faz parte integrante da presente proposta; ----------------------------------------

iv.

A execução orçamental prevista será cabimentada na rubrica correspondente, no
orçamento de 2014; -------------------------------------------------------------------------

v.

Que a presente proposta seja aprovada em minuta. ---------------------------------------

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

5 – Proposta de Deliberação N.º 64/2014 ---------------------------------------------------Reconhecendo a importância que a cultura assume na sociedade atual e tendo como objetivo
final o harmonioso desenvolvimento da condição intelectual e física dos nossos munícipes, as
Grandes Opções do Plano para 2014 desta Junta de Freguesia preveem, através do apoio a
ações de índole cultural e social, o incentivo a entidades que promovam atividades neste
âmbito. ----------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto e atendendo que este apoio encontra a devida expressão nas GOP para o
ano económico de 2014, propõe-se: ---------------------------------------------------------------1 - A atribuição de uma comparticipação financeira à Associação de Solidariedade Social de
Oeiras “SolFraterno”, no valor de 150,00 € (cento e cinquenta euros), para apoio ao
desenvolvimento das suas atividades, nomeadamente na realização do Concurso Miss
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Concelho de Oeiras, sendo que um dos objetivos será a doação de uma parte da receita do
evento para a referida Associação de Solidariedade Social. --------------------------------------2 - Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

6 – Proposta de Deliberação N.º 65/2014 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 144/2014, relativamente ao pedido da Sra. Carla Isabel
Pereira Soares, para concessão a título perpétuo do Compartimento N.º 27 B do Ossário N.º
5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------No referido compartimento, encontrava-se inumado o corpo do Senhor Abel Amorim Rente
desde o dia 03 de Abril de 1972. ------------------------------------------------------------------Neste sentido e após diversas diligências efetuadas para a regularização dos pagamentos em
atraso (desde 2007), esta Junta de Freguesia rececionou uma carta do responsável do
referido compartimento, Sr. Mário Amorim Rente, com registo de entrada n.º 883 de
20/03/2014, informando que prescinde do aluguer do mesmo. ---------------------------------Nesta conformidade, as ossadas do Senhor Abel Amorim Rente que se encontrava no referido
compartimento foram depositadas na sepultura pertencente a esta Junta de Freguesia n.º 1
do Talhão n.º 10 no dia 20 de Março de 2014, ficando o referido compartimento vago para
uma nova inumação. -------------------------------------------------------------------------------Neste contexto, as ossadas do Sr. Luís Manuel Rocha Soares Pontes Bessa que se
encontravam na sepultura temporária n.º 3 do talhão n.º 10, foi exumado no dia 09 de Abril
de 2014 e será trasladado para o compartimento supramencionado, primo da requerente
acima referida. --------------------------------------------------------------------------------------Neste contexto, proponho:
1 – Que seja concedida a referida concessão do compartimento n.º 27 B do ossário n.º 5 a
título perpétuo, à Senhora Carla Isabel Pereira Soares, portadora do Cartão de Cidadão n.º
11010234. -------------------------------------------------------------------------------------------2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

7 – Proposta de Deliberação N.º 66/2014 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 147/2014, relativamente ao pedido da Sra. Domingas
Sanches Varela Miranda, para concessão a título perpétuo do Compartimento N.º 28 B do
Ossário N.º 5. ----------------------------------------------------------------------------------------
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No referido compartimento, encontrava-se inumado o corpo do Senhor Fernando Lopes Paula
Jota desde o dia 02 de Fevereiro de 1974. --------------------------------------------------------No dia 20 de Outubro de 2009, a responsável do compartimento (viúva), Sra. Luísa Dias
Antunes Jota, declarou através de impresso próprio para o efeito, com registo de entrada
nesta Junta n.º 3284 de 20/10/2009, prescindir dos direitos da ossada. Neste contexto, no
dia 24 de Abril de 2014, o compartimento ficou vago, tendo as referidas ossadas sido
depositadas na casa dos ossários. -----------------------------------------------------------------Neste contexto, as ossadas da Sra. Ana Cabral Lopes que se encontravam na sepultura
temporária n.º 48 do talhão n.º 11, foi exumada no dia 04 de Fevereiro de 2014 e será
trasladada para o compartimento supramencionado, irmã da requerente acima referida. -----Neste contexto, proponho: ----------------------------------------------------------------------1 – Que seja concedida a referida concessão do compartimento n.º 28 B do ossário n.º 5 a
título perpétuo, à Senhora Domingas Sanches Varela Miranda, portadora do Titulo de
Residência n.º 6204P5N72. ------------------------------------------------------------------------2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

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 20 horas.
O Executivo

O Presidente

______________________________
(Jorge Manuel de Sousa de Vilhena)

O Secretário

______________________________
(Américo Duarte)
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O Tesoureiro

______________________________
(Luís Manuel Figueiredo Lopes)

A Vogal

______________________________
(Rosa Reis Costa)

O Vogal

______________________________
(José Pereira Rodrigues)

A Vogal

______________________________
(Carla Sofia Guia Pinto)

O Vogal

______________________________
(António Rocha)
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