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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 05 DE JUNHO DE 2014

------------------------------------------ACTA NÚMERO 12 --------------------------------------Aos quinze 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, o Senhor Vogal José Pereira Rodrigues, o Senhor Vogal António Rocha. O
Senhor Presidente da Junta de Freguesia Jorge Manuel de Sousa de Vilhena justificou a
ausência das Senhoras Vogais Rosa Lopes Costa e Carla Pinto por motivos profissionais e deu
início à décima segunda 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- 2º Relatório Bimensal de Março e Abril de 2014 da Delegação de Competências da Junta
de Freguesia ------------------------------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 70/2014 – Atribuição de subsídio à Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Linda-a-Pastora; --------------------------------------------------2 – Proposta de Deliberação N.º 71/2014 - Aprovação de Medida contrato de emprego de
Inserção - Recrutamento de pessoal – Desempregados de Longa Duração (assistente
operacional); -----------------------------------------------------------------------------------------
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3 – Proposta de Deliberação N.º 72/2014 - Atribuição de subsídio à Associação “Grupo Motard
Lobos de Carnaxide”; -------------------------------------------------------------------------------4 – Proposta de Deliberação N.º 73/2014 – Protocolo de Comodato entre a Junta de
Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas e a Associação “Grupo Motard Lobos
de Carnaxide”; --------------------------------------------------------------------------------------5 – Proposta de Deliberação N.º 74/2014 - Direção Geral de Reinserção Social – Pedido de
Colaboração - Execução de Medida de Trabalho a Favor da Comunidade; ----------------------6 – Proposta de Deliberação N.º 75/2014 - Celebração de Acordo de Estágio Curricular em
Contexto Real de Trabalho, com a Escola Secundária Professor José Augusto Lucas; ----------7- Proposta de Deliberação N.º 76/2014 - Procedimento por ajuste direto com consulta a uma
entidade para aquisição de serviços na área de assistência técnica e manutenção de software
aplicacional – adjudicação de proposta; ------------------------------------------------------------

Ponto – Um – Informações ------------------------------------------------------------------------ Pelo Senhor Presidente foram prestadas as seguintes informações: ---------------------------- Na terça-feira, pelas dezoito horas, estive no Auditório Municipal de Oeiras, na Comissão
Municipal de Segurança de Oeiras, porque tinha que tomar posse no novo mandato, embora
depois delegasse noutro Vogal a representação da Junta. Correu muito bem, há alguns dados
estatísticos de criminalidade no Concelho e que vos posso dar conhecimento. Curiosamente,
na Octogésima Terceira Esquadra de Carnaxide, diminuiu acentuadamente, face a dois mil e
doze. A Esquadra de Queijas aumentou a criminalidade violenta e outros roubos e furtos,
curiosamente não tendo bairros municipais mas foi-me explicado que a Esquadra de Queijas,
como sabem, serve Queijas e Barcarena. O Concelho decresceu em taxa de criminalidade,
houve apenas seiscentos e oitenta e três crimes gerais. O Concelho de Oeiras conta com
quatrocentos e vinte e três elementos policiais. Para além dos elogios que fiz às duas
esquadras pela colaboração que têm connosco e a Junta com eles, pela interligação que
existe nas duas entidades, isso faz com que a população saia muito beneficiada no dia-a-dia,
mas fiz uma crítica quando vi que no relatório, num ano inteiro, fizeram apenas vinte e uma
ações de fiscalização ambiental. Para um Concelho como este, com os jardins que temos, com
o problema dos canídeos, com os problemas de entulho a vazadouro por todo o lado,
descargas ilegais, acho que é muito pouco e aí eles concordaram comigo e que deveriam
investir mais nesta área, que é a área ambiental e que é uma área importante. ------------------ A partir de agora, passam a vir os mapas de atendimento ao público, com o número de
atendimentos por dia, por mês e por hora, de forma a termos a perceção, até ao final do ano,
se valerá a pena continuar com os horários de alargamento que temos, quer à hora de
almoço em Queijas, quer hora de almoço e terças e quintas-feiras em Carnaxide. -------------
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--- Realizou-se a III Feira e Oficina do Brinquedo, no dia vinte e quatro de maio. É mais uma
atividade realizada neste ano de 2014 no âmbito das Grandes Opções do Plano da Junta de
Freguesia, que se assume como uma atividade de cariz lúdico, educativo e social, enquadrada
pelo Plano de Ação da Comissão Social de Freguesia de Carnaxide e Queijas (CSFCQ). Esta
iniciativa teve como objetivos promover a solidariedade, o empreendedorismo e a
responsabilidade social nas crianças, proporcionando simultaneamente o convívio salutar e a
participação em ateliers de animação. Este ano a iniciativa foi integrada na V Feira Social da
Junta de Freguesia de Carnaxide e Queijas, visando a diversificação das actividades lúdicas e
educativas a promover paralelamente, bem como a promoção do acesso de toda a
comunidade à mesma e a rentabilização dos recursos. A atividade consistiu na realização de
venda, efetuada pelas próprias crianças, de brinquedos que já não utilizem em prol de uma
causa solidária, bem como na participação na Oficina do Brinquedo, na qual foram ensinadas
a construir brinquedos com recurso à reciclagem de materiais. Em simultâneo, foram
proporcionadas aos participantes diversas actividades, tais como vários ateliers de animação/
exposição/ pinturas faciais, prevenção rodoviária em circuito, passeio em carro de bombeiros,
insufláveis, entre outras. As crianças participantes inscreveram-se previamente junto das
Associações de Pais (APEE) das escolas locais, parceiras da iniciativa. Para além das APEE
Cesário Verde, Gil Vicente, Narcisa Pereira e Noronha Feio, são também entidades parceiras
desta iniciativa o Agrupamento de Escolas de Linda-a-Velha e Queijas, o Agrupamento de
Escuteiros 774, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oeiras e o Centro Social
Paroquial S. Miguel de Queijas, sendo a Junta de Freguesia da União de Freguesias de
Carnaxide e Queijas, Gabinete de Ação Social de Queijas a entidade promotora. ----------------- Realizou-se no dia 1 de Junho de 2014 (Dia Mundial da Criança) a primeira etapa do
Carnaxide Street Challenge, que a Skate House em parceria com a Junta de Freguesia de
Carnaxide e Queijas organizou mais uma vez, que contou com mais de 300 participantes nos
últimos anos e milhares de espetadores. Este evento está incluído nas comemorações na 9ª
Edição das comemorações e Dia Mundial da Criança e Fim-de-semana Jovem 2014 da Junta
de Freguesia e conta com os patrocínios especiais da Sumol+Compal, Kinky, PD Skateboards,
Pizza Hut, e ainda com os apoios da Eastpack, Vox, Ezekiel, Vestal, Urbanears, Sabre e a
Makia . Como média Partners conta com os apoios do Canal Panda BIGGS, Surge,
Skatebyte.com e o apoio institucional do Município de Oeiras. ------------------------------------- O Centro Social Paroquial S. Miguel de Queijas é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social que trabalha com e para a população idosa através das valências Lar,
Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). Ao nível do SAD encontra-se a
desenvolver o projeto “Casas com Vida” ao nível da Animação Sociocultural com o grande
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objetivo de combater a solidão e potenciar um envelhecimento saudável e feliz. No decorrer
deste projeto foi promovida uma ação realizada em parceria com o 3º Ano da EB1 Cesário
Verde (Queijas), com o objetivo de estimular e potenciar a articulação intergeracional. Esta
ação teve como ponto de partida o livro “Onde moram as casas” (de Carla Maia de Almeida e
Alexandre Esgaio), do qual resultou uma exposição, com a construção de uma grande “casa”
onde se encontram representadas as divisões preferidas de cada um. Esta simboliza a casa de
que os idosos e as crianças fazem parte. Esta exposição esteve patente na nave do Mercado
de Queijas entre 16 de Maio e 24 de Maio. ----------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia realiza as Comemorações da Juventude “Fim-de-semana Jovem e
Dia Mundial da Criança”, em Carnaxide desde 2006, com diversas atividades sociais, culturais
e desportivas proporcionando momentos dedicados às crianças e aos mais jovens. Estas
comemorações são por tradição no mês de Maio e o Dia Mundial da Criança a 1 de Junho
envolvendo as escolas, jardins-de-infância, atl's da Freguesia. Este ano os dias 30, 31 de
Maio e dia 1 de Junho são num fim-de-semana pelo que o programa permitiu envolver as
crianças e os encarregados de educação. O tecido Associativo desta União de Freguesias
representa a tradição e a História desta comunidade, em que temos envolvido ao longo do
ano neste projeto as nossas coletividades para se apresentarem em público mostrando a
todos o trabalho que desenvolvem no seu Bairro, na sua localidade. Também os agentes
juvenis e os cidadãos jovens apresentam atividades num espírito comunitário. Esta iniciativa
nesta 9ª Edição foi organizada por esta Junta de Freguesia, com o apoio do Município de
Oeiras, Centro Social e Paroquial S. Miguel de Queijas, os patrocínios da Sumol+Compal e da
Caixa

Geral

de

Depósitos.

Instituições

participantes:

83ª

Esquadra

da

PSP

de

Carnaxide/Escola Segura; Skate House; Academia dos Champs; CCCD - Clube de Carnaxide
Cultura e Desporto; Estúdio de Dança de Carnaxide; Musicentro – Centro Social e Paroquial
de S. Romão de Carnaxide e Agrupamento de Escolas de Carnaxide – Escola Vieira da Silva. --- A APSD - Associação Portuguesa de Solidariedade e Desenvolvimento informa que o Ciclo
de Encontros sobre as temáticas da Violência Doméstica e Igualdade de Género realizar-se-á
no dia 13 de Junho das 14h30 às 17h30, no Salão Nobre da Junta de Freguesia da União das
Freguesias de Carnaxide e Queijas. A APSD - Associação Portuguesa de Solidariedade e
Desenvolvimento, iniciou o Ciclo de Encontros sobre as temáticas da Violência Doméstica e
Igualdade de Género, no dia 11 de Abril e têm a duração de 3 horas (das 14h30m às 17h30),
no Salão Nobre da Junta de Freguesia, em Carnaxide em parceria com a Junta de Freguesia
da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas. Trata-se de uma iniciativa enquadrada no
âmbito do projeto PIGO - Plano para a Igualdade de Género em Oeiras, com o objetivo
essencial de despertar para estes temas e partilhar com a comunidade em geral situações tão
presentes, infelizmente, no dia a dia das pessoas. ------------------------------------------------
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--- No dia 30 de maio arrancaram as Festas de Oeiras com muita música, desporto,
atividades de âmbito social e ambiental, além de outros inúmeros eventos dentro e fora do
recinto da Feira (palco oficial das Festas). Também inserida no programa das festividades,
decorreu a XV Festa do Cavalo de Porto Salvo, de 30 de maio a 1 de junho. De regresso ao
recinto da Feira, o programa de concertos abriu, dia 31 de maio, às 22H00, com um
espetáculo dos Kumpania Algazarra, no Palco Principal. Mas o Fado também marcou
presença, com um espetáculo de Daniel Gouveia e do Prof. Miguel Angel Vera, às 17H00, no
Palácio do Egipto, em pleno Centro Histórico da Vila de Oeiras. ------------------------------------ Conforme acordado entre todos, a sardinhada das festividades populares, patrocinada pelo
Municipio de Oeiras, irá manter-se os mesmos locais em Carnaxide e Queijas. A data
escolhida foi o dia catorze de junho, em que haverá sardinhada em Outurela, em Carnaxide e
em Queijas. A novidade será que, em Queijas, irá atuar uma banda de música popular
portuguesa para animar o espaço. ------------------------------------------------------------------

Ponto – Dois – Situação Financeira --------------------------------------------------------------- No período compreendido entre o dia vinte e seis e trinta de maio de dois mil e catorze,
conta ao nível das disponibilidades, com um saldo bancário de 26.529,08 € (vinte e seis mil
quinhentos e vinte e nove euros e oito cêntimos); em caixa 3.431,54 € (três mil quatrocentos
e trinta e um euros e cinquenta e quatro cêntimos), sendo o total das disponibilidades de
29.960,62 € (vinte e nove mil novecentos e sessenta euros e sessenta e dois cêntimos) a
transitar para a semana seguinte. Receitas entradas perfazem 52.987,99 € (cinquenta e dois
mil novecentos e oitenta e sete euros e noventa e nove cêntimos); despesas efetuadas e
liquidadas num valor total de 3.453,00 € (três mil quatrocentos e cinquenta e três euros). ---

Ponto – Três - 2º Relatório Bimensal de Março e Abril de 2014 da Delegação de
Competências da Junta de Freguesia ------------------------------------------------------------

Foi

um

relatório

bastante

produtivo,

pese

embora,

como

nós

referimos

aqui

informalmente, ultimamente estamos a substituir-nos à Câmara na cedência do palco
coberto, que a Câmara não tem, e aparelhagens e outros meios, quer a associações locais,
coletividades

e,

principalmente,

escolas da

União de Freguesias

e

até,

de

outros

agrupamentos de escolas, que é o caso do Agrupamento de Escolas de Linda-a-Velha e
Queijas e de Barcarena. ------------------------------------------------------------------------------- Foi apreciado o Segundo Relatório Bimensal de Março e Abril de dois mil e catorze da
Delegação de Competências da Junta de Freguesia. -----------------------------------------------
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Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 70/2014 ---------------------------------------------------Reconhecendo a importância que os Bombeiros têm para a nossa sociedade, bem como o
bem-estar que proporcionam aos Munícipes, as Grandes Opções do Plano para 2014 desta
Junta de Freguesia preveem, através do apoio a ações, tais como o apoio aos Bombeiros
locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------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 Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Linda-a-Pastora, no valor de 400,00 € (quatrocentos euros), para apoio ao
desenvolvimento das suas funções, nomeadamente na aquisição de fardas. -------------------2 - Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 71/2014 ---------------------------------------------------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 assistente técnico e
assistente operacional, designadamente, administrativos (atendimento ao público), coveiros e
operários qualificados, que mais evidenciam a necessidade de ocupação célere, 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

atividades

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 atividades 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 de Janeiro, na redação que lhe
foi dada pela Portaria nº 164/2011, de 18 de Abril e em face ao acima exposto propõe-se: --1 – Aprovação da seguinte Candidatura: ----------------------------------------------------------

Candidatura

N.º

047/CEI/14

(Medida

Contrato

Emprego-Inserção

–

Desempregados de Longa Duração) para funções de serviços gerais (obras)
atrás descritas – assistente operacional (Delegação de Competências), no valor
83,84 €/mês, acrescido do valor de subsídio de refeição atribuído à função
pública e transporte ao Sr. Antonino da Costa Furtado, que substitui o Sr.
Orlando Borges em Queijas. --------------------------------------------------------2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------
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3 – Proposta de Deliberação N.º 72/2014 ---------------------------------------------------Reconhecendo a importância que a cultura assume na sociedade atual e tendo como objetivo
final o harmonioso desenvolvimento da condição intelectual dos nossos munícipes, as
Grandes Opções do Plano para 2014 desta Junta de Freguesia preveem, através do apoio a
ações de índole cultural, 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 “Grupo Motard Lobos de
Carnaxide, no valor de 100,00 € (cem euros), para apoio à comemoração do V Aniversário da
referida Associação. --------------------------------------------------------------------------------2 - Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

4 – Proposta de Deliberação N.º 73/2014 ---------------------------------------------------Esta Junta de Freguesia é responsável pelo espaço designado por loja 1 do Mercado Municipal
de Carnaxide, no âmbito do protocolo de delegação de competências assinado entre a JFC e
CMO, sito na Praceta Eugénio de Castro. ----------------------------------------------------------Desde a assunção deste espaço pela junta de freguesia que o mesmo se encontra devoluto,
sem qualquer interessado na sua ocupação, face às obras necessárias para revitalizar o
espaço e dotá-lo de condições técnicas para o funcionamento do ramo de atividade previsto
“restauração”, dado o investimento necessário para o efeito. ------------------------------------Nesta conformidade, a Associação “Grupo Motard Lobos de Carnaxide”, sediada na Freguesia
de Carnaxide e Queijas não dispõe de sede própria para desenvolver as suas atividades em
prol da comunidade em que estão inseridos. -----------------------------------------------------Neste sentido, e querendo esta Junta de Freguesia apoiar e proporcionar, dentro das suas
possibilidades, condições às Associações Locais para o desenvolvimento das suas atividades,
a Associação “Grupo Motard Lobos de Carnaxide”, demonstrou interesse em ocupar o espaço
para a sua sede, dinamizando-o com as suas atividades e assumindo os encargos da
recuperação da loja que se estimam em cerca de 20.000,00 € (vinte mil euros). --------------Considerando ainda que este investimento não se adequa a uma gestão profícua do mercado
por parte da Junta dado que o investimento necessário só seria recuperado ao fim de um
período não inferior a 5 anos, julga-se que esta proposta irá dotar este espaço da
recuperação necessária, atribuir uma sede a uma Associação que necessita da mesma e
dinamizar o Mercado municipal. -------------------------------------------------------------------Neste contexto proponho: ---------------------------------------------------------------------------
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1. A aprovação e celebração do contrato de comodato N.º01/2014, entre esta Autarquia e
a Associação “Grupo Motard Lobos de Carnaxide, conforme contrato em anexo. -------2. O envio ao Município de Oeiras para a respetiva aprovação em conformidade com o
ponto 3 da cláusula terceira do protocolo n.º 150/2012, celebrado a 11 de Junho entre
o Município de Oeiras e a Freguesia de Carnaxide. ----------------------------------------3. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. ----------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

5 – Proposta de Deliberação N.º 74/2014 ---------------------------------------------------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 240 horas. ------------------------------Face ao exposto, proponho: ------------------------------------------------------------------------1 – A aceitação de Fortunato Correia Tavares, para a execução de medida de trabalho a favor
da comunidade, num total de 240 horas para o Cemitério Paroquial de Carnaxide aos
Sábados, a partir do dia 7 de Junho das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00 (responsável:
Vogal do Executivo Sr. José Rodrigues); ----------------------------------------------------------2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

6 – Proposta de Deliberação N.º 75/2014 ---------------------------------------------------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 o tecido educativo,
por forma a fomentar um desenvolvimento equilibrado como forma de participação na
sociedade. -------------------------------------------------------------------------------------------A Escola Secundária Professor José Augusto Lucas tem vindo a fomentar Estágios no âmbito
do Programa Educativo, que visam a integração dos jovens no mundo laboral e paralelamente
dar equivalência aos jovens que frequentam o Curso de Educação e Formação, Nível II Tipo 3,
itinerário de qualificação profissional, com saída profissional de Assistente Administrativo. ---A Escola apresentou a esta Junta de Freguesia um pedido de acordo de colaboração de
formação em contexto real de trabalho, para estágio de um aluno, do Curso referido
anteriormente, com estágio de duração de 6 semanas dias a iniciar no dia 16 de Junho e com
termo a 31 de Julho do corrente ano. --------------------------------------------------------------

9

10
Face ao exposto, proponho: ------------------------------------------------------------------------1 – A aceitação do estágio para o aluno proposto pela Escola, à semelhança dos estágios
concedidos anteriormente por esta Junta de Freguesia e a respetiva celebração do Acordo de
Colaboração de Formação em Contexto Real de Trabalho, com a Escola Secundária Professor
José Augusto Lucas; --------------------------------------------------------------------------------2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

7 – Proposta de Deliberação N.º 76/2014 ------------------------------------------------------ Na sequência da Proposta de Deliberação número sessenta e três de dois mil e catorze,
em que foi aberto o procedimento concursal com vista à adjudicação dos serviços na área de
assistência técnica e de manutenção de software aplicacional da Junta de Freguesia, ou seja,
todos os módulos de contabilidade, atendimento ao público, canídeos, etc., foi apresentada
uma proposta que, após verificação minha e do Senhor Tesoureiro, verifica-se estar em
conformidade e com aquilo que se pretende. Ou seja, nós tínhamos a mesma empresa a
prestar o mesmo serviço nas extintas Juntas de Freguesia de Queijas e de Carnaxide. Sendo
assim, iremos ter uma poupança significativa pela elaboração e um novo contrato, com
programas atuais, com os módulos necessários e com uma poupança de cerca de trezentos
euros mensais com este contrato. -----------------------------------------------------------------Serve a presente para apresentar as considerações no âmbito do projeto de decisão final, do
procedimento por ajuste direto com convite a uma entidade para aquisição de serviços de
assistência técnica e manutenção de software aplicacional da Junta de Freguesia. ------------1. 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. Considerações gerais: -------------------------------------------------------------------------A presente informação insere-se no âmbito a um ajuste direto com convite a uma Entidade
para a aquisição de serviços de assistência técnica e manutenção de software aplicacional da
Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------Face à necessidade de aquisição do referido serviço, por deliberação n.º 63/2013, aprovado
por unanimidade em reunião de executivo de 08 de Maio de 2014, foi proferida a decisão de
contratar e a consequente realização da despesa, bem como a aprovação da regulamentação
jurídica. ----------------------------------------------------------------------------------------------Cumpridas as exigências legais, a Junta de Freguesia iniciou a tramitação do procedimento. -O prazo fixado para entrega da proposta foram cinco dias. ---------------------------------------
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Tendo sido endereçado o convite a um concorrente, o mesmo apresentou a sua proposta (via
e-mail) dentro do prazo estipulado. ---------------------------------------------------------------- Concorrente único: --------------------------------------------------------------------------------FRESOFT – Soluções Informáticas, Lda. ------------------------------------------------------Morada: Rua Miguel Torga, N.º 2-C - Escritório 4.4 - Alfragide ----------------------------------2610-086 Amadora ---------------------------------------------------------------------------------Tel: 214 720 219 / Fax: 214 707 004 -------------------------------------------------------------NIF:503526568 -------------------------------------------------------------------------------------E-mail: fresoft@fresoft.pt --------------------------------------------------------------------------Terminado o prazo para apresentação das propostas, o Presidente da Junta de Freguesia, no
dia 26 de Maio procedeu à análise da mesma, tendo verificado a sua conformidade legal. ----Face ao exposto, foi admitido ao procedimento o seguinte concorrente: -----------------------FRESOFT – Soluções Informáticas, Lda. ------------------------------------------------------Morada: Rua Miguel Torga, N.º 2-C - Escritório 4.4 - Alfragide ---------------------------------2610-086 Amadora ---------------------------------------------------------------------------------Tel: 214 720 219 / Fax: 214 707 004 -------------------------------------------------------------NIF:503526568 -------------------------------------------------------------------------------------E-mail: fresoft@fresoft.pt --------------------------------------------------------------------------3. Análise da proposta: --------------------------------------------------------------------------3.1

Das condições da proposta: ----------------------------------------------------------

A proposta do concorrente está em conformidade com a consulta efetuada e inclui
documento comprovativo da situação contributiva da segurança social e das finanças até
à data da celebração do contrato com efeitos a dia 1 de Julho de 2014. --------------------

Da análise da proposta do concorrente aferimos os seguintes atributos (a título de
exemplo elencamos alguns): -------------------------------------------------------------------1 – Preço total mensal sem IVA: 278,70 € (duzentos e setenta e oito euros e setenta
cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------------------2 – Taxa de IVA aplicável: 23%; ---------------------------------------------------------------3 – Condições de pagamento, sendo que não podem ser propostos adiantamentos por
conta dos serviços a fornecer: 30 dias; --------------------------------------------------------4 – Prazo de execução: A partir do dia 1 de Julho de 2014; ---------------------------------5 – Outras condições acessórias à aquisição dos serviços a contratarem, que os
concorrentes entendam como indispensáveis à sua boa execução. --------------------------3.2

Da adjudicação: -------------------------------------------------------------------------
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O concorrente convidado apresentou proposta em tempo e em total conformidade com as
condições acima pretendidas, pelo que cumpre propor: --------------------------------------3.3. A adjudicação à empresa FRESOFT – Soluções Informáticas, Lda., com sede na
Rua Miguel Torga, N.º 2-C, Escritório 4.4 – Alfragide, 2610-086 Amadora, pelo
valor global de 6.688,80 € (seis mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor (23%),
de acordo com as demais condições apresentadas na sua proposta, nomeadamente,
atualização de avença anual de acordo com o índice de inflação: ---------------------------a) Serviços na área de assistência técnica e manutenção de software aplicacional param a
União de Freguesias de Carnaxide e Queijas, que se traduz na instalação e atualização de
software, assistência técnica, manutenção integral e deslocações de rotina, conforme
especificação abaixo bem como formação de utilizadores mediante plano de formação: ---

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

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

-

4. Aprovação de contrato e assinatura de prestação de serviços, nos termos do art.º 98º
do CCP, pelo período de um 24 meses, eventualmente renovável por períodos iguais,
desde que não seja denunciado por nenhuma das partes com aviso prévio de 60 dias,
conforme proposta em anexo, mediante informação e cabimentos iguais. --------------5. 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 19h45m.
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O Executivo

O Presidente

______________________________
(Jorge Manuel de Sousa de Vilhena)

O Secretário

______________________________
(Américo Duarte)

O Tesoureiro

______________________________
(Luís Manuel Figueiredo Lopes)

O Vogal

______________________________
(José Pereira Rodrigues)

O Vogal

______________________________
(António Rocha)
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