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DE 21/01/2016

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2015

------------------------------------------ACTA NÚMERO 12 --------------------------------------Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, na Delegação da Junta de Freguesia, em Queijas, 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 Vogal António Rocha e o Senhor Vogal José Rodrigues. O Senhor Tesoureiro Luís
Manuel Figueiredo Lopes, a Senhora Vogal Rosa Lopes Costa e a Senhora Vogal Carla Pinto
encontram-se ausentes por motivos profissionais. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia
Jorge Manuel de Sousa de Vilhena justificou as ausências e deu início à 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 ------------------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 99/2015 – Direção Geral de Reinserção Social – Pedido de
Colaboração - Execução de Medida de Trabalho a Favor da Comunidade; ----------------------2 – Proposta de Deliberação N.º 100/2015 - Atribuição de Comparticipação Financeira ao
Linda-a-Pastora Sporting Clube; --------------------------------------------------------------------
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3 – Proposta de Deliberação - 101/2015 – Aprovação de Medida contrato de emprego de
Inserção+ - Recrutamento de pessoal – Beneficiários do RSI (assistente operacional –
Serviços Gerais) – Manuel Leitão; -----------------------------------------------------------------4 – Proposta de Deliberação - 102/2015 – Aprovação de Medida contrato de emprego de
Inserção+ - Recrutamento de pessoal – Beneficiários do RSI (assistente operacional –
Serviços Gerais) – Marcelo Nunes; ----------------------------------------------------------------5 – Proposta de Deliberação - 103/2015 – Aprovação de Medida contrato de emprego de
Inserção+ - Recrutamento de pessoal – Beneficiários do RSI (assistente operacional –
Serviços Gerais) – Azevedo Nunes; ----------------------------------------------------------------6 – Proposta de Deliberação N.º 104/2015 – Apoio ao 6º Aniversário do Clube Motard “Os
Lobos de Carnaxide”; -------------------------------------------------------------------------------7 – Proposta de Deliberação N.º 105/2015 – 7ª Alteração Orçamental; ------------------------8 – Proposta de Deliberação N.º 106/2015 – Cabimentos Semestrais – Recabimentação; -----

Ponto – Um – Informações ------------------------------------------------------------------------- Decorreram os tradicionais arraiais de sardinhada, promovidos pela Junta de Freguesia em
parceria com diversas entidades e apoiados pelo Municipio, nomeadamente, em Carnaxide,
em parceria com a Associação de Moradores Luta Pela Casa, no dia doze, um arraial muito
bem organizado, muito bem frequentado, com centenas de pessoas que passaram pelo local,
em Outurela, em parceria com a Associação de Moradores Dezoito de Maio e, em Queijas, sob
organização da Junta de Freguesia, em parceria com o Agrupamento de Escuteiros de Queijas
onde houve uma banda que foi patrocinada pelo Municipio no âmbito da rota dos arraiais que,
este ano, o Municipio entendeu apoiar na medida em que deu uma banda musical a cada
Freguesia ou União de Freguesias que quisesse promover uma sardinhada. Acho que todos os
arraiais correram muito bem, este ano, o de Queijas, teve menos gente mas também as
condições climatéricas foram determinantes porque estava frio e o tempo encoberto. Não sei
se teremos que rever a localização ou o dia ou a hora do arraial embora depois seja
complicado acertar porque estes arraiais têm que decorrer durante as Festas do Concelho e
as Festas começam a dia um e acabam a dia treze, são festas mais curtas do que eram
antigamente e, portanto, estamos sujeitos a essas datas. Por outro lado, dia sete é o dia do
Municipio e o primeiro fim-de-semana ainda é muito cedo porque as pessoas ainda não estão
com aquela vontade de vir comer sardinhas e de se irem divertir mas com o tempo
poderemos falar sobre isso. --------------------------------------------------------------------------- Em Carnaxide temos tido várias intervenções no espaço público, apesar do Sr. Luís
Trindade, que por norma acompanha o pessoal à obra mediante a minha orientação se
encontrar de baixa com problemas graves de coluna. Quando ele regressar será colocado no
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armazém da Rua Cinco de Outubro a executar, quer corrimãos, quer guardas, fazer proteções
para jardins, reparações de pilaretes, sinais de trânsito e também irá executar repinturas de
sinalização horizontal, mas não voltará, para já, a conduzir qualquer veículo porque ele
próprio, antes de entrar de baixa, me solicitou que preferia, devido às condições pessoais e
de saúde, trabalhar sozinho. Face a isto, vou fazer um despacho em que ele irá, de acordo
com a sua vontade e atendendo às circunstâncias, trabalhar sozinho e o Sr. Jorge Pires, que
era o seu substituto nas suas ausências, desde o dia um de junho está assumir essa função e
tudo tem corrido dentro da normalidade pelo que ele irá continuar a desempenhar esta
função. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Em nome dos Presidentes de Juntas de Freguesia, pedi uma reunião com o Sr. Presidente
da Câmara Municipal para rever, já, o acordo de execução e o contrato administrativo que
assinámos há pouco tempo porque, não no nosso caso porque em termos de orçamento as
contas estão todas bem feitas, a nossa Técnica Dra. Carla Madeira, que fez essa análise
exaustiva e que, comigo, no inicio do ano de dois mil e quinze, prevemos um determinado
valor, quer para despesa corrente, quer para despesa de capital, há Freguesias em que,
parece, que o Municipio cabimentou mal essas despesas, ou seja, há Freguesias onde se
pretendia ter mais verba em capital e tem mais verba em corrente. A Câmara vai ter que
fazer essas alterações e, por outro lado, eu e o Presidente da Junta de Freguesia de
Barcarena detetámos que não foi cumprida uma promessa, que era uma exigência das Juntas
de Freguesia, que era de colocar nos acordos de execução que a Câmara, a partir de agora,
se responsabilizava e assumia por toda a maquinaria instalada nos mercados. A Câmara iria
ficar com os contratos de manutenção de todas as máquinas dos mercados municipais que
estão sob a gestão das Juntas de Freguesia e não ficou escrito. Queremos que fique escrito
no acordo e queremos que a Câmara assuma as suas responsabilidades, ou seja, não faz
qualquer sentido as Juntas estarem a gastar dinheiro em manutenções ou reparações
pontuais, com máquinas velhas e que são propriedade da Câmara. Acho que a Câmara devia
ter um contrato de manutenção para todas as máquinas de frio de todos os mercados e ter
assim uma melhor gestão. ---------------------------------------------------------------------------- Quero convidar o Sr. Vogal Rodrigues para estarmos presentes numa reunião com a
Divisão de Espaços Verdes da Câmara Municipal na qual nos vão apresentar os responsáveis
de equipas dos jardins, no dia vinte e quatro às dez horas. Depois, mais tarde, iremos
promover uma visita para tentar identificar, quer em Queijas, quer em Carnaxide e em Lindaa-Pastora, quais os locais que estão sem manutenção, que estão a ficar abandonados, que as
regas estão avariadas. --------------------------------------------------------------------------------- Pedi aos Srs. Vogais que me indicassem quando iriam estar ausentes de férias porque este

3

4
ano quero ir pelo menos quinze dias de férias. Na próxima reunião quero abordar todos os
eventos que vão decorrer até ao final do ano. ------------------------------------------------------- Existem diversos arraiais no mês de junho, uns organizados pela LUPECA que decorrem
até ao final do mês e, também, estamos a apoiar os arraiais que os Bombeiros de Linda-aPastora resolveram revitalizar junto à Igreja de São João Baptista. Acho que os Bombeiros
estão a ter uma boa atitude em querer dinamizar aquela zona. Vão decorrer mais dois bailes
no final do mês que acho que são importantes para a nossa União de Freguesias. Vamos
realizar um baile sénior de Santos Populares, no dia vinte e nove de junho, no Mercado de
Carnaxide. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Secretário esteve a representar-me na homenagem aos militares do Concelho de
Oeiras, no dia dez de junho. -------------------------------------------------------------------------- Recebi um ofício do Agrupamento de Escuteiros 1373 da Outurela a agradecer por todo o
apoio dedicado ao projeto social levado a cabo por aquele agrupamento da Outurela que irá
permitir uns dias diferentes, sobretudo de convívio a muitas crianças. Realçaram que os dias
de atividades de lazer mas sobretudo de convívio entre gerações, entre juventude e fé, são
de extrema importância e de maior significado para muitos dos escutistas da Paróquia da
Outurela. É um pequeno projeto operacionalizado por uma, igualmente, ação técnica logística,
mas organizado e repartido entre todos eles, sejam dirigentes ou voluntários da autarquia
dos escuteiros, sempre assistido pelo Sr. Padre José Manuel. Em nome do Agrupamento da
Outurela, agradecem todo o nosso apoio. Isto quer dizer que há Paróquias que têm o trabalho
de escrever um email a agradecer algo que não é o nosso dever fazer, mas que nós fazemos.

Ponto – Dois – Situação Financeira ------------------------------------------------------------No período compreendido entre o dia 11 de Junho de dois mil e quinze e o dia 17 de Junho de
dois mil e quinze, conta ao nível das disponibilidades, com um saldo bancário de 100.324,35
€ (cem mil trezentos e vinte e quatro euros e trinta e cinco cêntimos); em caixa 3.175,35 €
(três mil cento e setenta e cinco euros e trinta e cinco cêntimos), sendo o total das
disponibilidades de 103.499,70 € (cento e três mil quatrocentos e noventa e nove euros e
setenta cêntimos) a transitar para a semana seguinte. Receitas entradas perfazem 56.083,40
€ (cinquenta e seis mil e oitenta e três euros e quarenta cêntimos); despesas efetuadas e
liquidadas num valor total de 12.633,99 € (doze mil seiscentos e trinta e três euros e noventa
e nove cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 99/2015 ---------------------------------------------------À semelhança de situações anteriores e no âmbito das competências das Juntas de Freguesia
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e das GOP para 2015, 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 trabalho comunitário e face ao exposto
a integração será da seguinte forma: --------------------------------------------------------------- Herculano Armando Santiago do Rosário – 120 horas – reside em Carnaxide - será colocado
nas obras na sede em Carnaxide. ------------------------------------------------------------------Face ao exposto, proponho: ------------------------------------------------------------------------1 – A aceitação do indivíduo Herculano Armando Santiago do Rosário para realização de
trabalho comunitário. -------------------------------------------------------------------------------2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 100/2015 --------------------------------------------------Reconhecendo a importância que o desporto 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 2015 desta Junta de Freguesia preveem,
através do apoio a ações de índole desportiva, 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 2015, propõe-se: ---------------------------------------------------------------1. A atribuição de uma comparticipação financeira ao Linda-a-Pastora Sporting Clube, no
valor de 200,00 € (duzentos euros), para apoio à prova de atletismo de estrada a
desenvolver pelo referido Clube. -------------------------------------------------------------------2. Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta. ---------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes, com a abstenção do Sr. Vogal
José Rodrigues por motivos pessoais. --------------------------------------------------------------

3 – Proposta de Deliberação N.º 101/2015 -----------------------------------------------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. ---------------------------------------------
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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. -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
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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 de 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

015/CEI+/15

(Medida

Contrato

Emprego-Inserção

+

–

Beneficiários do RSI), para funções de serviços gerais na União das Freguesias
de Carnaxide e Queijas – assistente operacional, no valor 419,22 €/mês,
acrescido do valor de subsídio de refeição atribuído à função pública e
transporte ao Sr. Manuel Jose Soares Santos Leitão. ------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. ----------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

4 – Proposta de Deliberação N.º 102/2015 --------------------------------------------------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. --------------------------------------------------------------------------
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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. -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 de 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

015/CEI+/15

(Medida

Contrato

Emprego-Inserção

+

–

Beneficiários do RSI), para funções de serviços gerais na União das Freguesias
de Carnaxide e Queijas – assistente operacional, no valor 419,22 €/mês,
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acrescido do valor de subsídio de refeição atribuído à função pública e
transporte ao Sr. Marcelo Maria Paixão Pires Nunes. ------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. ----------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

5 – Proposta de Deliberação N.º 103/2015 --------------------------------------------------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. -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. --------------------
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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 de 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

015/CEI+/15

(Medida

Contrato

Emprego-Inserção

+

–

Beneficiários do RSI), para funções de serviços gerais na União das Freguesias
de Carnaxide e Queijas – assistente operacional, no valor 419,22 €/mês,
acrescido do valor de subsídio de refeição atribuído à função pública e
transporte ao Sr. Azevedo Oliveira Nunes. -----------------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. ----------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

6 – Proposta de Deliberação N.º 104/2015 --------------------------------------------------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 2015 desta Junta de Freguesia preveem, através do apoio a
ações de índole cultural, o incentivo a entidades que promovam atividades neste âmbito. ----Neste sentido, e tal como nos anos transatos, o Grupo Motard Lobos de Carnaxide irá
comemorar o seu VI Aniversário no próximo dia 20 de Junho de 2015 com destaque para
atuações ao vivo e uma Feira de Artesanato. Neste sentido, o referido Grupo solicitou a esta
Junta de Freguesia apoio para a realização desta iniciativa. O empenho demonstrado pelo
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Grupo na vida da Freguesia e as iniciativas de carácter social e associativo que já levou a
cabo, tem permitido aos Lobos de Carnaxide granjearem notoriedade como força viva da
Freguesia e reconhecimento do trabalho meritório. ----------------------------------------------Face ao exposto e atendendo que este apoio encontra a devida expressão nas GOP para o
ano económico de 2015, propõe-se: ---------------------------------------------------------------1. A atribuição por aquisição de 25 t-shirts (10 XL, 10 L e 5 M) para identificação dos
membros da organização, a ser cabimentado na ação N.º 153 – Apoio ao Grupo Motard
“Os Lobos de Carnaxide”; -------------------------------------------------------------------2. A atribuição por aquisição de 4 Troféus em vidro para oferecer às Entidades que têm
apoiado o referido Grupo Motard, a ser cabimentado na ação n.º 141 – Apoio a
aniversários de Coletividades; --------------------------------------------------------------3. Atribuição por aquisição de fornecimento de eletricidade no dia do evento; -------------4. Apoio logístico no que concerne ao empréstimo de palco coberto, cadeiras, mesas e
demais apoio logístico. ----------------------------------------------------------------------5. Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta. ------------------------ A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

8 – Proposta de Deliberação N.º 105/2015 --------------------------------------------------O Orçamento da União das Freguesias de Carnaxide – Queijas para 2015 se consubstancia
num conjunto de Rubricas de Despesa Corrente e de Capital. -----------------------------------Algumas destas rubricas consubstanciam-se em Ações – PPA, valorizadas em função das
necessidades previstas para 2015, tanto no que respeita a rubricas da despesa corrente,
como em códigos de PPI (associadas a rubricas da despesa de capital). ------------------------Face a uma gestão que se pretende analítica e periódica, com dedução em rubricas que não
foram totalmente executadas, reforçando rubricas que pela sua natureza são necessárias
reforçar, numa adequação das despesas à atividade da Junta de Freguesia, nomeadamente
no que concerne às despesas correntes com pessoal e serviços e apoio a atividades
executadas e/ou apoiadas por esta entidade. -----------------------------------------------------A 7ª alteração ao orçamento encontra-se formulada no âmbito das regras em vigor no
POCAL, e demais legislação em vigor, nos termos legais, podendo a mesma ser submetida ao
Executivo para competente deliberação, nos termos do disposto na alínea b) do ponto 1 do
artº 16º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro. --------------------------------------------------Face ao exposto, proponho: ------------------------------------------------------------------------1. A aprovação da 7ª alteração orçamental, que importa o montante de 9.570,00 € (nove
mil quinhentos e setenta euros), conforme mapas em anexo. ------------------------------ A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------
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9 – Proposta de Deliberação N.º 106/2015 --------------------------------------------------Conforme deliberação nº 11/2015 e de acordo com a legislação em vigor e o modelo
orçamental, o processo de Despesa passa necessariamente pelo cabimento de todas as
despesas efetuadas, de contratos estabelecidos e/ou a estabelecer, ou outras pontuais sejam
elas com qualquer periocidade. --------------------------------------------------------------------Neste contexto, é necessário proceder também ao cabimento das despesas que são
decorrentes da estrutura de funcionamento normal da instituição. ------------------------------Destas destacam-se entre outras: Vencimentos, Outros encargos obrigatórios com pessoal,
Despesas das instalações (Eletricidade, Água, Comunicações, Outros), Seguros, IVA, Outros.
Neste sentido, proponho: ---------------------------------------------------------------------------1. Proceder ao cabimento das Rubricas e dos respetivos valores do 2º semestre,
conforme mapas em anexo; ----------------------------------------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. ----------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

Conforme disposição legal a transcrição de qualquer documento oficial tem que respeitar, na íntegra, o conteúdo e o texto
constante nos documentos. Sendo facto que as Propostas de Deliberação aqui descritas se constituem documento oficial e a
respetiva transcrição, que nesta Ata se faz, é feita reproduzindo na íntegra o texto original.

E por nada mais haver a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião às 23 horas.

O Executivo

O Presidente

______________________________
(Jorge Manuel de Sousa de Vilhena)

O Secretário

______________________________
(Américo Duarte)
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O Vogal

______________________________
(José Rodrigues)

O Vogal

______________________________
(António Rocha)
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